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E tempo de celebrar! E

tempo de agradecer! E

tempo de reflexão! Vamos

todos juntos render graças a

Deus pelos 98 anos da Igreja

Presbiteriana Independente

do Brasil! Leia, com muita

atenção, a Palavra do

Presidente e as orientações

do movimento

"Unidos no 31 de Julho"

(páginas 3 e 6),

Liturgia para o aniversário

da igreja

O Estandarte publica sugestão de liturgia a ser

usada nas celebrações de aniversário da IPI do

Brasil. Vamos cantar "Um Pendão Real" .
*'Um-

dos no 3 1 de Julho" (página 7).

Semana de Oração

De 24 a 30 de julho, de terça a segunda, os nossos

templos devem ser abertos todos os dias para aco-

lher os fiéis que se reunirão para a oração. O Es-

tandarte apresenta material de orientação para orar-

mos com um só coração e uma só alma (pdpm^ 8.

9 e U^^^^^^,^, -

Nova escola em Limeira

^Wgre3adeUm.ra.n^>^^^
ta festa, a nova sede da ^^^^^"'^^^^^

dcEnsmoFundamenta^^^^^^^^^

mes Figueira .E um projetoeau

cunho evangelíslico (página 18).

O Estandarte no coração da igreja

Julho é, a partir de agora, o mês de assinar ou renovar

a assinatura de O Estandarte. Em cada igreja, nos-

sos agentes receberão as assinaturas durante todo o

mês. Demonstre seu amor c íldelidade à igreja, fa-

zendo sua assinatura (página 2).

Ex-Alunos do Seminário de São Paulo

Estarão organizando, no dia 1 1 de agosto, ás 9h30.

uma associação. Seu projeto é ambicioso e importan-

te (página 25).

XIX Congresso Nacional do Umpismo

Será de 2 a 4 de novembro, cm Itapeccrica da Serra.

SP. As inscrições já estão abertas e serão somente

para os primeiros 500 a fazê-las (página 25).

Decisões da Assembléia Geral

Reunida nos dias 19 e 20 de maio. a Assembléia Ge-

ral da IPI do Brasil decidiu retomar o processo de

reforma da constituição da igreja. Além disso, foram

aprovados os novos estatutos da Associação Bethel.

São importantes decisões para a vida da igreja (pági-

na 5).

Uma inesquecível e (e última) visita

O Rev. Paulo de Melo Cintra Damião escreve sobre

o Presb. Prof. Mário do Amaral Novaes, um "herói

da fé" da IPl do Brasil, que f:
' ' ' 22 de maio

último, na cidade dc Assis, s

Testemunho precioso:

Em tudo dai graças

Ela cursou o seminário. Casou-sc com um pastor. Foi

'-^ft.-ra e li-

'

I

crio da

Palavra c dos Sacramentos. Lcia o testemunho

comovente de Nair Borges Birsenck (página H).

FestPaz - Um festival para cantar a paz - Compositores e poetas estão convidados a se inscrever (página 25)
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Um termómetro
do amor à
igreja

Rev. Gerson Correia de Lacerda
Rev. Gerson: "O número de assinantes de O
Estandarte é um bom termómetro para

medirmos o nosso amor à Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil".

Quando a IPI do Brasil completou
50 anos, em 1953, foi publicada uma
edição especial de O Estandarte.
Dessa publicação, destacamos a se-

guinte página:

"Campanha vitoriosa! O
Sínodo do Jubileu fixou o alvo

de 6.000 assinaturas para O
Estandarte! Em janeiro de

J95I, havia 4.350 assinantes.

Revisto o fichário, feita a co-

brança dos atrasados e can-

celados os que não pagaram
o débito anterior, alcançamos

até 31 de julho passado 5,100

assinantes. O jornal, de oito

páginas, passou a ser publica-

do com 12 páginas, desde ju-

lho de 1952. Se conseguirmos

atingir o alvo de 6.000 assi-

nantes, proposto pelo Sínodo,

o jornal estará em condições

de sair com 16 páginas".

Tais palavras provocam a nossa
reflexão. São inevitáveis algumas com-
parações. Por um lado. o órgão oficial

da IPI do Brasil aumentou seu niíme-
ro de páginas. Normalmente, nossas
edições são publicadas com 28 pági-
nas. Por outro lado. porém, a quanti-
dade de assinantes encolheu. Gasta-
mos quase 50 anos para reduzirmos
pela metade o número de assinantes
que unhamos em 1953. por ocasião do
cinquentenário de nossa igreja.

Alguma coisa aconteceu!

A nossa opinião é que o número

de assinantes de O Estandarte pode
ser considerado como um bom termó-

metro. Não, é claro, um termómetro
para medir a temperamra do corpo,

mas, sim, para medir o grau de nosso
amor à Igreja Presbiteriana Indepen-
dente do Brasil.

Temos dois argumentos em favor
dessa idéia:

1 ) O Estandarte é o único órgão
oficiai de comunicação da igreja. Men-
salmente, por suas páginas, são
divulgadas todas as informações de
seus mais diversos concílios. Certa-
mente, quem não lê O Estandarte não
conhece as decisões oficiais e não tem

/ como cumpri-las.

2) Através de O Estandarte cir-

culam as notícias do que acontece nas
nossas mais diferentes igrejas e con-
gregações. Somente lendo O Estan-
darte é possível saber o que se passa
em nossas comunidades. E quem ama
a igreja quer saber o que ocorre nela.

E com base nesses dois pontos que
afínnamos que o número de assinan-
tes de O Estandarte é um bom ter-

mómetro para medirmos o nosso amor
à igreja. Ninguém pode dizer que ama
a igreja, se não conhece suas resolu-
ções oficiais nem as cumpre. Ninguém
pode falar que ama a igreja, se não sabe
nada do que nela sucede.

Ao contrário, amar a igreja é co-
nhecer e cumprir suas decisões ofici-
ais. Amar a igreja é tomar conheci-
mento do que acontece em todas as
suas comunidades locais. E tudo isso
só é possível através da leitura de nos-
sojomal.

Se hoje temos cerca da metade do

número de assinantes de 50 anos atrás,

isso indica que nossa igreja está preci-

sando de muito mais amor do que te-

mos demonstrado nos dias atuais.

Em 1953, foi feita uma campanha
para que O Estandarte alcançasse a

marca dos 6.000 assinantes. Em 200 1

,

quando contamos com mais ou menos
3.000 assinantes, não estabelecemos
nenhum número como alvo a ser atin-

gido. Mas estamos empenhados, fir-

memente, em colocar O Estandarte
no coração da igreja. Se isso aconte-

cer, o aumento da quantidade de assi-

nantes será uma simples decorrência

natural.

Na nossa opinião, colocar O Es-
tandarte no coração da igreja é a
mesma coisa que colocar a igreja no
coração.

Portanto, apelamos a todos os ir-

mãos e irmãs, de todas as nossas igre-

jas, para que. neste mês de julho, fa-

çamos uma demonstração concreta de
nosso amor e de nossa fidelidade à
Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, assinando o nosso órgão oficial.

Muitas comemorações estão sen-
do planejadas. Vários cultos de grati-

dão a Deus serão promovidos pelas
igrejas locais, coordenadorias, presbi-

térios, sínodos, secretárias.

Em meio a elas, lembremo-nos de
procurar o agente de O Estandarte
de nossa igreja local, para fazermos ou
renovarmos a nossa assinatura, num
gesto de amor à nossa igreja.

O Rev. Gerson é o diretor de O Estandarte,
presidente do Seminário de São Paulo e

pastor dal"IPI de Osasco
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A Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil

iVeeste mês
de julbo,

estamos em

festa.

Comemoramos

98 anos de

atividades na

sociedade

brastteira! É

tempo de

gratidão, de

reflexão e

compromisso.

Qu(ú é o futuro

de nossa igreja

no contexto

das demcds

denominações

neste país?

tem futuro?
Rev. Leontino Farias dos Santos

Tem sido dito que as igrejas de

origem histórica como a nossa,

encontram-se limitadas, constrangidas

ou intimidadas, entre os dois grandes

fenómenos da história das religiões

neste país: um deles seria a tradicional

Igreja Católica Apostólica Romana e.

de outro lado, o movimento das

igrejas carismáticas ou neo-
pentecostais. em processo de grande

crescimento. Isto tem gerado
acomodação, medo. risco de perder

a identidade ou deixar-se dominar por

um desses dois grandes grupos
religiosos.

A nossa igreja surgiu no Brasil num
momento de significativas transfor-

mações sociais. Era o começo de um
novo século e vivia-se uma certa

revolução no pensamento. Temos de

admitir que nascere sobrevivercomo
igreja até os nossos dias não foi fácil.

Uma de nossas bandeiras era a defesa

do direito à autonomia, sem que
humanamente tivéssemos as

condições ideais para tal. Mesmo
assim estamos chegando ao primeiro

centenário!

O que nos fez superar os desafios

como igreja de poucos e de pobres,

sem a ajuda dos projetos missionários

estrangeiros?

A principal razão foi a consciência

de vocação que tiveram os líderes da

igreja em 1903. O Brasil precisava,

na época, de pessoas que tivessem

consciência de missão, de vocação

profética e de compromisso com a

verdadeira libertação! Embora o

problema da maçonaria tenha sido

considerado a razão maior do
surgimento da igreja, todt)s podem
perceber que as razões da separação

iam muito além desse motivo. Os
temas "evangelização" e "educação"

não podem deixar de ser citadt>s

como problemas que tiveram grande

influência no surgimento da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil

!

Uma igreja comprometida com a

realidade brasileira e suas reais

necessidades era o que a sociedade

precisava. E essa igreja se tornou

realidade e só sobreviveu porque

resulta de uma vocação de Deus.

Ao levantarmos a questão a

respeito do futuro, tendo, de um lado,

o gigantismo da Igreja Católica

Apostólica Romana e. de outro, a

força dos movimentos carismáticos do

nosso tempo, queremos dizer que,

apesar dessa realidade, nossa igreja

não perdeu o seu carisma. Sempre

haverá pessoas que continuam

precisando ouvir a Palavra de Deus c

atender às necessidades de sua

espiritualidade da maneira como a

temos entendido e com a mesma
lógica que nos tem caracterizado em
nossa história.

Vivemos em uma sociedade

doente, sofredora, que inverteu .seus

valores e que navega sem rumo por

mares tormentosos. A humanidade de

nosso tempo continua precisando de

um Deus para crer. de algo que

Rcv l.ciintiiio: "Deus iiilo nos chanuui pura
prolcii/ar ilusões, ilc maneira oporiiinista.

aproveiínndo as diw:n(,as da sociedade. Mas lile

espera que sejamos protelas e cumpridores tia

gratide missflo de cvangeli/ar este país".

alimente e sustente a sua espiri-

tualidade. Há campo para todas as

religiões, e até para os exploradores

da fé e ingenuidade do pov<í,

Como presbiterianos indepen-

dentes, temos de rever as nossas

práticas e procurar atuar de maneira

profética, carismática, seiísibili/adora

e fiel a quem tios enviou. Não
podemos baratear nossos projetos

nem ser levados por movimentos
passageiros de ilusões. Deus não nos

chamou para "profetizar ilusões", de

maneira oportunista, aproveitando as

doenças da sociedade. Mas Ele

espera que sejamos profetas e

cumpridores da grande missão de

evangelizar esiepaís!

O futuro de nossa igreja, porém,

não depende apenas de nossos

esforços pessoais. Depende da ação

do Espírito Santt). Precisamos abrir

os nossos corações, as nossas casas,

os nossos templos e assembléias,

para que o íispírito de Deus haja.

santifique c transforme tudo o que

somos e tudo o que lemos.

Não podemos nos esquecer que

o Cabeça da Igreja é Cristo. Temos
de deixar de lado nossos caprichos e

vt)ntades particulares para que vença,

acima de tudo. o projelo de Deus.

Desta forma, nossa igreja sempre terá

futuro!

o Rev. leontino é o presidente da

Assembléia (ieral da IPI do Brasil
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As Igrejas no Mundo, Feitos, Ditos e Acontecidos Rev. Richard William Irwin

FolOf. divulgafáo

Biblioteca Johannes j Lasco da

grande Igreja de Emden

Crescente presença da Igreja na

Internet
Feito no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos

No Brasil

O Estandarte publicou, no nú-

mero de março último, uma repor-

tagem a respeito da iniciativa da IPI

de Árvore Grande, em Sorocaba.

SP. criando um site na Internet

(http:://ipiagnet.cjb.net), o qual já foi

visitado por mais de 2 milhões e 200

mil intemautas, nos seus quatro anos

de existência. Recentemente, a igreja

lançou na sua página orientações so-

bre o culto cristão, com explicações

quanto ao Calendário Litúrgico e o

Leclonário Comum Revisado, forne-

cendo ainda ordens de culto, que po-

dem ser copiadas. O site também res-

ponde a perguntas feitas sobre a teo-

logia e a Bíblia. Recentemente, a 2"

IPI de Votorantim. SP, também criou sua página virtual na Internet.

Na Alemanha

Na Europa, um novo projeto utilizando a Internet, "Reformed

OnIine"íwww.reformed-online.net). lançado em maio deste ano. se propõe a

promover mais entendimento entre as 746 denominações reformadas no mun-

do. A página traz informação referente às igrejas reformadas, permitindo que

entrem em contato direto umas com as outras.

O projeto originou-se com a visão de Walter Schulz, diretor da Fundação da

Biblioteca Johannes a Lasco, na cidade de Emdem, no norte da Alemanha.

Chamada pelo nome de um grande reformador polonês do século XVI, a Bibli-

oteca pertence à Igreja Reformada Evangélica da Alemanha, e possui um dos

mais ricos acervos de documentos relacionados à fé reformada no mundo. Além
de informações sobre a família reformada de igrejas, o site "Reformed Online"

também proporciona notícias de encontros e conferências, uma enciclopédia de

termos reformados e uma biblioteca virtual de documentos, livros e artigos, que

têm a ver com a tradição reformada.

Nos Estados Unidos

Em Lebanon. Pensilvânia, um ministro metodista oferece ajuda para pasto-

res interessados em descobrir ideias e ilustrações para sermões. Esse site

(www.desperate preacher.com) expandiu-se rapidamente desde seu início em
1996 por iniciativa do Rev. Franck Schaefer. Quantos queiram acessar o site

devem apenas chamá-lo e escolher o tema desejado (sermões para crianças,

liturgia, humor, etc.)

A Igreja acontece na congregação local

Acontecido na Igreja Presbiteriana lam-Hang

Na religião folclórica de Taiwan, existe uma crendice de que é preciso ter o

corpo intacto para entrar na vida além-túmulo. Por essa razão, a maioria dos

taiw^aneses, incluindo-se muitos cristãos, mesmo não acreditando nisso, têm re-

lutância em permitir a doação de seus órgãos após a morte. Nesse contexto

cultural, são dignas de nota a fé e a coragem dos membros da Igreja Presbiteriana

iam-Hang, em Taiwan, os quais participam da obra Pró-Doação de Órgãos da

Escola de Medicina da Universidade de Cheng Kung. Em dezembro último, o

coral daquela igreja cantou na inauguração de uma nova entidade, organizada

para incentivar a doação de órgãos. Durante a cerimónia, os membros do coral

acenderam velas, como símbolo da árvore da vida. O pastor. Rev. Song Sin-Hai,

apelou para que todos os presentes preenchessem cartões permitindo a doação

dos próprios órgãos.

Há três anos. essa igreja envolveu-se no programa de doação de órgãos,

quando um de seus membros faleceu de repente. A família, respeitando os

desejos do falecido, doou os órgãos para serem usados no salvamento de outras

vidas. Esse ato motivou a congregação a tomar parte na campanha para a

doação de órgãos. Graças aos esforços daquela comunidade presbiteriana

taiwanesa. mais de 800 pessoas já se registraram como doadoras junto à Escola

de Medicina Cheng Kung.

Igreja mais antiga do mundo
Acontecido na Jordânia

Trabalhadores jordanianos recentemente encontraram as ruínas do que pode

ser o mais antigo templo cristão descoberto até agora. O mesmo integra um
complexo de 25 igrejas, que poderiam ter pertencido à cidade perdida de Thantia

~ uma das dez Decápolis do Império Romano. As inscrições e artefatos desco-

bertos datam do segundo

século depois de Cristo.

As inscrições estão no

grego "koiné" - a língua

comum falada na região

oriental do Mar Mediter-

râneo entre 330 antes de

Cristo e 330 depois de

Cristo. Trata-se do grego

do Novo Testamento.

Ruínas do templo cristão

Ar

0 Reformador João

Calvino

Calvino com sotaque oriental
A ser feito na índia

1
A Associação Asiática para Estudos de de da Igreja". A reflexão e debate serão de-

Calvino marcou sua próxima convenção para senvolvidos tendo como pano de fundo o con-

os dias 1 7 a 20 de agosto, em Manado. índia, texto cultural, político, reUgioso e social da Ásia.

J 0 tema do encontro será: "A Perspectiva Pastores, presbíteros e leigos estão convida-

Calvinista da Liberdade, Democracia e Unida- dos a participarem.

descoberto

0 Rev. Richard é obreirofraterno

(missionário) aposentado da Igreja

Presbiteriana nos EVA e membro da equipe

pastoral da 1" IPI de São Paulo e da

Congregação do Seminário Teológico de

São Paulo. Reside no Brasil desde 1947.

Escreve a pedido de 0 Estandarte desde 1981.



AssEMBLÉiA Geral da IPI do Brasil

O Estandarte - Julho de 2001

Retomado o processo de
reforma constitucional

Rev. Éber Ferreira Silveira Lima

A Assembléia Gera! da IPI do Bra-

sil reuniu-se extraordinariamente em
Vargem Grande Paulista, São Paulo,

no Centro Mariápolis. nos dias 19 e

20 de maio. com o propósito de finali-

zar a análise dos documentos que su-

biram à Assembléia Geral realizada em
Avaré,SP, no começo deste ano e que

ficaram sobre a mesa.

Naquela oportunidade, não houve

tempo suficiente para que o Concílio

desse conta de toda a pauta de assun-

tos, face à grande quantidade de pa-

péis e consultas provenientes dos

sínodos e presbitérios. O próprio Con-

cílio decidiu por uma nova reunião, re-

alizando-se assim o encontro na cida-

de mencionada, que fica na região

metropolitana da capital paulista.

Embora reunida não muito tempo

depois da reunião ordinária, surpreen-

deu positivamente o número de conci-

liares. Estiveram representados 15

sínodos e 44 presbitérios, num total de

147 conciliares. Na abertura, pregou o

Rev. Edival Ferreira Brandão, tercei-

ro vice-presidente.

Embora os documentos que tinham

ficado sobre a mesa não representas-

sem assuntos difíceis ou temas polé-

micos, há que se destacar dois assun-

tos que chamaram a atenção da As-

sembléia Geral de maneira especial.

O primeiro deles foi a retomada do

processo de reforma constitucional. Na

reunião ordinária de Campinas, em

1 999. a Assembléia Geral aprovou um

novo texto para a Constituição da Igre-

ja, texto esse até agora não publicado

devido à decisão de se esperar para

que tal publicação fosse efetivada con-

juniamente com as Ordenações

Litúrgicas. No entanto, muitos concíli-

os enviaram propostas de revisão do

texto da Constituição em vários dos

seus capítulos, o que moveu o plenário

a decidir-se pela abertura do processo

para uma nova reforma.

Os trâmites legais deverão ser ri-

gorosamente obedecidos, ou seja: uma

comissão especial recolherá todas as

sugestões e propostas de sínodos e

presbitérios, elaborará um ante-proje-

to e o o submeterá à Assembléia Ge-

ral. Esta aprovará o texto na íntegra

ou com emendas e baixá-lo-á aos pres-

bitérios, que votarão. O resultado des-

se pleito subirá novamente para a As-

sembléia Geral, para homologação.

Um segundo assunto crucial foi re-

lativo à Associação Bethel. Pode-se

dizer que um gigante da Igreja está

demonstrando agora toda sua força e

seu potencial. Foram aprovados os

novos estatutos da Associação, bem

como o Concílio Maior foi informado

sobre as atividades de Bethel, que

agora não se limitam às Casas-Lares,

em Sorocaba. SP. e do Ambulatório de

Palmas, em Tocantins.

A entidade passa a abrigar, debai-

xo de seu guarda-chuva, outras insti-

tuições, como o Projeio Aconchego, em

Piracicaba, SP, que atende crianças

portadoras do vírus HIV. Além disso,

expande seu trabalho na realização de

congressos e eventos sobre ação só-

cia! e atendimento a segmentos soci-

ais carentes.

Bethel. pode-se dizer, é uma autên-

tica ONG (organização não-govema-

menlal) da IPI do Brasil.

Um dos momentos mais brilhantes

do Concílio foi exatamente o da apre-

sentação da "home page" da Associ-

ação Bethel, criada pelos jovens Fa-
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brício Andrade Guilherme c Daniela

Cristina Valente, membros de nossa 4"

IPI de Sorocaba. Via Internei pode-se

ter uma idéia precisa da atuação de

Bethel, bem como pí)de-se obter infor-

mações alualizadas sobre os projclos

em andamento.

A Assembléia Geral aplaudiu calo-

rosamente a iniciativa feliz e bem su-

cedida da Associação Bethel, no que

se refere à página na Internet.

A Assembléia Geral Extraordiná-

ria foi concluída no domingo, por volta

do mcio-dia, com culto de louvor a

Deus. Pregou o Rev. Gerson Correia

de Lacerda, autor também de todas as

liturgias da reunião.

Nas palavras do Rev. Leontino Fa-

rias dos Santos, presidente da Assem-

bléia Geral, embora cansativa, a reu-

nião foi "coroada de êxito, graças ã

disposição e dedicação dos conciliares

presentes".

A IPI do Brasil demonstrou, mais

uma vez, que está madura para tomar

decisões importantes (como é o caso

vvww.be<heLí)rg.br

de uma reforma constitucional) e que

continua sensível à voz do pobre e ne-

cessitado (ampliando a solidificando a

obra de Bethel).

Que Deus continue abençoando

nossa Igreja.

Pela Cort)a Real do Salvador!

O Rev. Éber é o secretário executivo da IPI

do Brasil
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Temos muitos motivos para agradecer

Rev. Éber Ferreira Silveira Lima

No ano passado, durante os meses de junho e

julho, desenvolveu-se o movimento "Unidos no

31 de Julho", promovendo a celebração do

aniversário da IPI do Brasil nos mais diversos

pontos de nosso imenso país. Membros da

diretoria da Igreja Nacional e do Projeto

Semear estiveram visitando inúmeras

regiões, em encontros regionais

inspiradores.

O movimento "Unidos no 3 1 de Julho"

teve alguns objetivos muito importantes:

1) Promover o resgate de nossa

identidade presbiteriana independente;

2 ) Fomentar a unidade denominacional

;

3) Levantar uma oferta nacional de

gratidão a Deus em favor dos projetos

desenvolvidos pela nossa igreja.

Os resultados foram muito positivos.

Houve envolvimento, motivação, desper-

tamento, comprometimento, entusiasmo. A

oferta nacional de gratidão atingiu quase R$

95.000.00.

Agora, quando estamos comemorando 98 anos de

existência, vamos repetir a dose!

Em nome do movimento "Unidos no 31 de Julho",

lembramos que temos muitos motivos de gratidão a Deus pela

nossa amada igreja. Por isso, vamos todos celebrar

com muita alegria.

Fazemos os seguintes apelos aos irmãos e

irmãs presbiterianos independentes:

1 . Vamos colocar O Estandarte no

coração da igreja - O mês de julho é o mês

reservado para se fazer a assinatura de nosso

órgão oficial. Procuremos os agentes de

nossas igrejas locais e façamos as nossas

assinaturas.

2. Vamos participar unidos - Os

presbitérios e sínodos estarão promovendo

celebrações regionais. Essa é uma

opormnidade preciosa de demonstrarmos a

nossa união, participando de celebrações em

conjunto com irmãos e irmãs de outras igrejas

locais.

3. Vamos contribuir com amor -

Recomendamos que. nas celebrações regionais,

sejam levantadas ofertas especiais de gratidão aDeus

em favor dos projetos da Igreja Nacional, a serem

encaminhadas à tesouraria central da IPI do Brasil.

Temos muitas bênçãos para agradecer a Deus.

Certamente, elas serão muito mais numerosas, se

estivermos "Unidos no 3 1 de Julho".

o Rev. Éber é o secretário executivo da IPI do Brasil

Atenção, Agente !

A Associação Pendão Real, reunida no dia

8/7/2001, resolveu oferecer uma assinatura anual

gratuita a cada agente que conseguir pelo menos

dez assinaturas de O Estandarte neste mês de

julho. Este é um justo prémio pelo trabalho e

esforço de nossos agentes.

BetIiSI
Bethel procura colaboradores

A Associação Bethel está procurando, entre as nossas igre-

jas, irmãos e irmãs que realizam algum tipo de trabalho ou aten-

dimento a pessoas portadoras do vírus HIV. Esse contato visa à

realização do I Seminário sobre AIDS no mês de dezembro, em

Piracicaba. Os interessados devem entrar em contato com o Rev.

Marcos Nunes da Silva, pelo telefone: (19)426-0984 ou pelo e-

mail: ac0ncheeo@bethel.0r2.br



Liturgia para o 31 de Julho

Celebração do 98*" aniversário da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil

31 de julho de 1903 - 31 de julho de 2001

Profa. Elisabete Damião Alves

1. Reunimo-nos para adorar o Senhor, que
grandes coisas fez por nós

-Silêncio diante da majestade de Deus

-Prelúdio

-Intróito Cora!

-Oficiante: A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, glória e poder para sempre.

-Todos: Agradecemos-te, Senhor, porque, apesar das crises da caminha-

da desses noventa e oito anos. tivemos fortes e frequentes sinais da tua

graça e amor. Agradecemos-te. porque, por meio de Cristo, podemos nos

reunir, em um só Espírito, na tua presença.

-Oficiante: Obrigado, Senhor, porque fazes brotar o novo do velho e nos

mostras a beleza de viver.

-Todos: Portanto, adoremos a Deus, pelo seu Espírito, e alegremo-nos na

vida que temos em união com Cristo Jesus.

-Hino: "Amor à nossa igreja" (publicado em O Estandarte de agosto de

2000) ou "Invocação ao Trino Deus" (Salmos e Hinos, 30)

-Oração de adoração

2. Confessamos ao Senhor, que grandes

coisas faz por nós

-Todos: Deus Todo-Poderoso, temos pecado contra ti e contra o nosso

semelhante, em pensamentos, palavras e ações, e pela nossa negligência,

fraqueza e falta voluntária. Também como tua igreja, confessamos os nos-

sos pecados; não temos entregado nossas vidas em amor e serviço para o

mundo, como Cristo se entregou por nós. Mas estamos tnstes e arrependidos

Perdoa-nos, Senhor, pelo mérito de Jesus Cristo. Amém. / I ^ \r4
-Oração silenciosa

-Responso Coral ou Conjunto

-Declaração de Perdão:

-Oficiante: A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre

os que o temem. Em nome de Jesus somos perdoados./
_ ^ /|

-Todos: Amém.

-Responso ao perdão de Deus: "Cantai a Cristo" - (Salmos e HinoO^

3. Somos iluminados pelo Espírito Santo

-Oração por iluminação - Todos: Como ovelhas perdidas, muitas vezes

temos andado sem rumo. Pelo teu Espírito, ilumina-nos no entendimento da

tua Palavra, dando-nos a garantia da graça, para recebê-la com reverência

e humildade. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.

-Leitura(s)Bíblica(s)

-Responso Congregacional: "A Palavra da Vida"

(Salmos e Hinos, 257 - 4" estrofe)

-Proclamação da Palavra

-Oficiante: Em comunhão com a Igreja de Cristo, confessemos nossa fé:

-Todos: Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso. criador do céu c da terra; e em

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; o qual foi concebido por obra do

Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos;

foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao Hades; ressuscitou no terceiro

dia; subiu ao céu. e está sentado à direita de Deus Pai. Todo-Poderoso. donde

há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa igreja

cristã; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do

corpo e na vida eterna. Amém.

4. Consagramo-nos ao Senhor
-Atos pastorais: Batismo. Profissão de fé e Ordenação de Oficiais.

-Momentos de intercessão: pela IPI do Brasil, pelo Evangelho no Brasil e

pelo trabalho local.

-Cântico de intercessão (ou gratidão) pelo Coral, Conjunto ou Solo.

-Ofertório - Coleta especial do "31 de JULHO"

-Hino: "Chuvas de bênçãos" (durante o ofertório ) (Salmos e Hinos 510)

-Oração de consagração das oferendas

5. Rendemos graças ao Senhor
-Convite à mesa

-Grande oração de ação de graças

-Distribuição dos elementos

-Oração pós-comunhão: Todos - Agora, Senhor, despede em paz o leu

servo, segundo a lua Palavra; porque os meus olhos já viram a tua salvação, a

qual preparaste diante de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para

a glória do teu povo de Israel (Lucas 2.29-32).

6. Saímos para servir a Deus no mundo, com

a certeza de que grandes coisas o Senhor
fara por nós

-Hino Oficial da IPI do Brasil - "Um pendão real" (Salmos e Hinos. 466)

-Oficiante: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Ide. por-

tanto, no poder e na alegria do seu Espírito.

-Todos' Senhor, usa a nossa vida como vaso novo, transformada em bênção

para a tua Igreja e para o nosso próximo. Orienta-nos pelos caminhos da san-

tidade, da sabedoria e da justiça, para o louvor da tua glória. Assim Deus nos

ajude.

-Bênção apostólica

-Poslúdio

-Recessional

A Elisabete é a relatora da Secretaria de Música e Uturgia da IPI do Brasil e diretora do

Departamento de Música do Seminário de São Paulo

,E..H.ur,.a,nc,u, os .ash.no. cantados na „o„e de 3 1/07.903. en,^.a~ '^^ ^:v:^:Zk^
de Maio, ocasião em que oraram ecaniarani. Cantai a cnsio .

-.nua. v

pio da i' IPI de São Paulo, na Rua 24



5;fmana de Oração

Tempo de agradecer, avaliar e interceder

Rev. Gerson Correia de Lacerda

Foz parte da melhor tradição dal

Igreja Presbiteriano independente do Bra-

sil a promoção da Semana de Oração.

No semana que antecede o 31 de]ulho,

a igreja desenvolveu o hábito de se reu-

nir para orar todos os dias.

i Neste ano, quando completamos 98

anos de existência, não pode ser diferen-

te! Vamos abrir nossos templos todos os

dias! Um esforço especial deve serfeito

por todos os pastores, conselhos e mem-

bros! A igreja precisa ser estimulada e

desafiada a orar!

Sugestão para as reuniões

de oração

o Estandarte oferece a seguinte sugestão para a

realização das reuniões de oração:

1) Tempo de gratidão:

a) Oração de adoração

b) Cântico de adoração

c) Leitura do texto bíblico indicado

d) Reflexão para a gratidão

e) Oração de gratidão (em silêncio e/ou audível)

2) Tempo de avaliação:

a) Cântico de louvor

b) Reflexão para a avaliação

c) Oração de confissão (em silêncio e/ou

audível)

3) Tempo de Intercessão

a) Cântico de consagração

b) Reflexão para a intercessão

c) Oração de intercessão (em silêncio e/ou

audível)

d) Oração do Senhor

Esta forma é uma simples sugestão, que pode

ser modificada de acordo com as características de

cada igreja local. Todo cuidado deve ser tomado para

que:

1 ) Ocorra uma grande participação de todas as

pessoas presentes. Isso pode acontecer através dos

cânticos, da oração silenciosa e de breves orações

em voz alta;

2) As orações sejam sempre sobre os assuntos

sugeridos, ou seja, vamos reservar a semana parar

orarmos em favor da IPI do Brasil.

Dia 24 de julho Terça Feira

Evangelização

a) Texto bíblico - Atos 28.28-30

b) Reflexão para gratidão

O texto de Atos apresenta o final do grande

ministério de Paulo. Ele estava preso em Roma.

Não sabia o que iria acontecer com sua vida. Tudo

indicava que, em breve, iria sofrer o martírio. Mes-

mo assim, ele continuava a dedicar a sua vida à

evangelização. Recebia as pessoas e proclamava

o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.

Como podemos explicar que uma pessoa pre-

sa, ameaçada de morte, continuasse o trabalho de

evangelização? A resposta é uma só: Paulo con-

siderava um privilégio ter a oportunidade de

evangelizar.

O mesmo deve suceder conosco. Temos de

ser gratos a Deus porque Ele nos chama para le-

varmos a mensagem do evangelho a outras pes-

soas. Agradeçamos a Deus pelo trabalho que te-

mos realizado como membros da IPI do Brasil no

campo da evangelização ^
| ^

c) Reflexão para avaluç.âo
'

"

Quando nos comparamos ao apóstolo Paulo, é

inevitável um sentimento de inferioridade. Na ver-

dade, não temos aproveitado bem todas as opor-

tunidades que Deus nos concede para a

evangelização. Paulo evangelizava estando na

cadeia. Nós, muitas vezes, não evangelizamos

apesar de gozarmos de toda a liberdade para isso.

Diante de Deus, em oração, vamos nos exa-

minar. O que temos feito para evangelizar? Quais

as oportunidades que não temos aproveitado?

D) Reflexão para intercf^ssão

A IPI do Brasil está promovendo um impor-

tante trabalho no setor da evangelização. É o Pro-

jelo Natanael. Ele foi inspirado no texto de João

1 .43-5 1 , que diz que Jesus chamou Filipe para se-

gui-lo. Por sua vez, Filipe levou Natanael a Jesus

Cristo. « íh 1 rv/if
o Projeto Natanael tem por objetivo despertar

cada membro de nossa igreja a fim de que proce-

da exatamente como Filipe. Em outras palavras,

cada pessoa deve conduzir mais uma pessoa aos

pés do Senhor Jesus. Parece pouco. Mas. se cada

um evangelizar mais um, haverá uma verdadeira

revolução no campo da evangelização.

Vamos interceder para que Deus desperte cada

membro de nossa igreja para o trabalho de

evangelização. Supliquemos também as bênçãos

do Senhor para o Projeto Natanael.

Dia 25 de julho Quarta-Feira

Diaconla e Ação Social

a) Texto bíblico - Filemom 1-25

b) Reflexão para GRATroÃo

A carta de Paulo a Filemom está relacionada com

0 texto de Atos 28.28-30. Preso em Roma, Paulo

evangeUzou um escravo, chamado Onésimo, que tinha

fugido de seu senhor, chamado Filemom. Após ser con-

vertido, Onésimo decidiu retomar ao seu proprietáno.

Paulo escreveu, então, uma carta a Filemom, pedindo

para que recebesse o escravo como um irmão e o Uber-

tasse, a fim de que se dedicasse ao evangelho.

Nessa história, vemos que a evangelização está li-

gada a uma ação social. O evangelho muda as rela-

ções sociais. A vida do Rev. Eduardo Carlos Pereira,

um dos organizadores da IPI do Brasil, também mos-

U-a essa reaUdade, Em 1886, ele escreveu um livrinho

no qual pregava que a escravidão negra era incompa-

tível com o evangelho. Foi um testemunho social cora-

joso, pelo qual somos gratos a Deus.

Vamos orar dando graças a Deus pelo que a igreja

tem feito no campo da ação social e da diaconia.

c) Reflexão para avalução

Quando Paulo escreveu a Filemom, ele estava preso

em Roma. Mesmo limitado pelas cadeias, o apóstolo

podia exercer uma ação social, promovendo a liberta-

ção de um escravo.

Infelizmente, muitas vezes, não seguimos esse

exemplo. Ao nosso redor, muitas pessoas estão so-

frendo os mais diversos tipos de problemas. Vivemos

num país onde os problemas sociais são graves e nu-

merosos. Todavia, achamos que não temos condições

de fazer nada e desculpamo-nos a nós mesmos.

Será que não poderíamos fazer alguma coisa para

servir o nosso próximo? Será que não temos condi-

ções de melhorar a realidade social de nossa terra?

d) Reflexão para intercessão

A IPI do Brasil está desenvolvendo um grande tra-

balho no campo da diaconia e ação social. Na edição

1
de junho último, por exemplo, O Estandarte divulgou

algumas das realizações da Associação Bethel: foram

inauguradas duas casas-lares, em Sorocaba, para cri-

anças e adolescentes em situação de risco; foi assu-

mido o Projeto Aconchego, em Piracicaba, que aten-

de crianças com aids; está auxiliando 1 20 fanulias que

ficarão desabrigadas por causa de uma hidrelétrica,

perto de Brasília. Além disso, as mesas diaconais das

igrejas locais e a Secretaria de Diaconia da Igreja Na-

cional reahzam um grande ministério.

Oremos em favor do trabalho diaconal e de ação

social da IPI do Brasil. Vamos interceder para que

Deus desperte em nós o desejo de servir.
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Dia 26 de julho • Quinta- Feira

Trabalho Missionário

a) Texto bíblico - Atos 1.8

b) Reflexão para gratidão

Antes de subir aos céus. o Senhor Jesus prome-

teu aos seus discípulos que lhes enviaria o Espírito

Santo. E, de acordo com as palavras de Jesus, a pre-

sença do Espírito iria revesti-los de poder para teste-

munharem "em Jerusalém como em toda a região da

Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da

terra".

Devemos dar graças a Deus pelo poder do Espí-

rito Santo. Podemos observar inúmeras manifesta-

ções desse poder na história da IPI do Brasil. Antes

da organização da nossa igreja, o Rev. Eduardo Carlos

Pereira já havia lançado o Plano de Missões Nacio-

nais. Por isso, a nossa igreja nasceu com uma gran-

de consciência missionária. Através da Secretaria de

Missões, temos missionários em diferentes pontos do

país e no exterior.

Rendamos graças por todo o trabalho que está

sendo realizado, sob o poder do Espírito Santo.

c) Reflexão para avallvçÃo

Quando Jesus disse aos discípulos que seriam tes-

temunhas "até os lugares mais distantes da terra",

eles poderiam se sentir impotentes e incapazes para

tão grande missão. No entanto, um grande milagre

ocorreu, sob o impulso e orientação do Espírito San-

to. Em pouco tempo, o evangelho se espalhou por

toda parte.

Havia um segredo para o sucesso no trabalho mis-

sionário. O apóstolo Pedro revelou esse segredo, quan-

do afuinou: "Devemos obedecer a Deus e não às pes-

soas" (Atos 5.29). Os desafios eram grandes. Os dis-

cípulos eram fracos. Mas eles se limitavam a obede-

cer a Deus e o trabalho missionário se desenvolvia.

Será que temos sido obedientes a Deus? Temos

tido consciência de nossa responsabilidade

missionária?

D) Reflexão para intercessão

Da cadeia em Roma, Paulo escreveu aos cristãos

de Éfeso. dizendo-lhes: "Orem também por mim. a

fim de que Deus me dê a mensagem para que. quan-

do eu falar, fale com coragem e tome conhecido o

segredo do evangelho" (Efésios 6.19).

Esse texto vale para lodos nós. Temos de acom-

panhar, com nossas orações de intercessão, o traba-

lho missionário de nossa igreja.

A Secretaria de Missões, através das páginas de

O Estandarte, tem procurado divulgar seus desafios e

suas necessidades. Vamos orar pedindo as bênçãos

de Deus sobre todos os missionários e missionárias da

IPI do Brasil, bem como sobre aqueles que estão lide-

rando o trabalho dessa secretaria. Supliquemos a Deus

um despertamento da responsabilidade missionáriaem

todos os membros de nossa igreja.

Dia 27 de julho Sexta Feira

FideUdade

a) Texto bIblico - Atos 2.42

b) Reflexão para (;RvVni>Ão

O texto bíblico conta o que aconteceu no dia

de Pentecostes, quando a promessa de Jesus se

cumpriu e o Espírito Santo foi enviado para ficar

para sempre com a igreja. Algumas pessoas che-

garam a zombar dos discípulos, dizendo que eles

estavam bêbados (Atos 2.13). Pedro, no entanto,

teve coragem para pregar. Muitos se converte-

ram e foram balizados. E o texto termina dizendo

que "todos continuavam finnes no ensino dos após-

tolos".

Nunca foi fácil permanecer com firmeza na

doutrina dos apóstolos. Sempre falsos

ensinamentos ameaçaram a fidehdade doutrinária

da igreja.

A IPI do Brasil tem uma história repleta de

dificuldades nesse sentido. Agora, quando ela se

aproxima de seu primeiro centenário, devemos dar

graças a Deus pela sua fidelidade.

í ) ReFLKXÀO I'ARA avaliavão

Somos presbiterianos. Pertencemos à grande

família reformada. A herança reformada que le-

mos é imensa em sua preciosidade. Um dos pon-

tos fundamentais da Rcibrma Protestante do Sé-

culo XVI foi a sua ênfase na suprema autoridade

das Escrituras.

Acreditamos que, respeitando a autoridade da

Bíblia, estaremos seguindo o exemplo da Igreja

Primitiva, que "continuava firme no ensino dos

apóstolos".

A IPI do Brasil sempre se preocupou com a

fidelidade aos ensinamentos das Escrituras. Por

isso, sempre investiu muito em tudo que se relaci-

ona com isso. Será que. nos dias atuais, continua-

mos a manler essa preocupação'.'

D) Reflexão para intkrcf„ssÃo

Para sermos uma igreja fiel à doutrina dos

apóstolos, temos de valorizar a educação cristã e

a educação teológica. Através da educação cris-

tã, desenvolvida na escola dominical e nos lares,

os crentes tomam conhecimento do ensino bíbli-

co. Através da educação teológica, que prepara

os pastores e as pastoras da igreja, ocorre um

aprofundamento na doutrina bíblica.

Uma coisa é certa: não poderemos permane-

cer fiéis à sã doutrina das Escrituras, se não nos

dedicarmos ao seu estudo e se não tivermos pes-

soas consagradas ao seu ensino.

Vamos interceder em favor dos seminários, dos

pastores e pastoras, dos professores e professo-

ras de nossas escolas dominicais. Supliquemos em

favor da fidelidade da IPI do Brasil aos

ensinamentos bíblicos.
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Dia 28 de Julho - Sábado

Consagração

A) Texto bíblico - Atos 4.34-5.2

B) Reflexão para gratidão

O texto de Atos conta como é que vivia a Igreja

Primitiva. Uma de suas características era a

inexistência de apego egoísta aos bens materiais. As

pessoas vendiam os seus bens. traziam os recursos

obtidos e os entregavam aos apóstolos. E tudo era

repartido entre lodos, de acordo com as necessida-

des de cada um. Dessa forma, não havia entre eles

ninguém que passasse por privações.

Essa história nos ensina uma verdade. Quando

os cristãos consagram seus bens a Deus, não há

falta de recursos na igreja. Quando os recursos fal-

tam, isso é sinal de falta de consagração dos mem-

bros da igreja.

A IPI do Brasil é uma prova viva dessa verdade.

Quando nossa igreja foi organizada, muitos disse-

ram que o trabalho fracassaria por falta de recur-

sos. Agora, quando nos aproximamos de nosso pri-

meiro centenário, devemos dar graças a Deus pela

consagração de nossos membros,

c) Rkflexão para avaliação

A história da igreja nunca foi e nunca será sem-

pre perfeita. Mesmo a Igreja Primitiva tinha seus

problemas. Assim como havia gente como Barnabé,

que vendeu um terreno e consagrou tudo ao Senhor

(Atos 4.36-37). também havia gente como Ananias

e Safira, que não consagraram tudo a Deus (Atos

5.1-2), mas fingiram que o fizeram.

O mesmo ocorre em nossa igreja. Temos exem-

plos notáveis de consagração e temos casos deplo-

ráveis de falta de consagração. Por isso, muitas ve-

zes, há insuficiência de recursos para os mais dife-

rentes trabalhos.

O aniversário da IPI do Brasil é uma boa oportu-

nidade de procedermos a uma séria avaliação nesse

sentido. Temos sido consagrados a ponto de dedi-

carmos nossos bens ao trabalho do Senhor?

D) Reflexão para intercessão I

Ao escrever aos coríntios, Paulo contou o exem-

plo dado pelos cristãos da região da Macedónia. A
respeito de uma oferta que estava sendo levantada,

ele disse que aqueles cristãos "deram suas ofertas

com grande generosidade.. .E fizeram muito mais do

que esperávamos. Primeiro, eles se deram a si mes-

mos ao Senhor. ."(2 Coríntios 8.2-5).

Aí está um grande exemplo a ser seguido. Em
primeiro lugar, lemos de ser uma igreja consagrada

a Deus. Depois, como decorrência disso, iremos con-

sagrar os nossos bens e recursos ao trabalho do

Senhor.

Vamos orar em favor de nossa igreja, suplicando

que ela seja revestida do mesmo espírito dos cris-

tãos da Macedónia.

Dia 29 de julho Domingo

Testemunho profético

a) Texto bíblico - Efésios 5.6-14

b) Reflexão para gratidão

Escrevendo aos cristãos de Éfeso. Paulo tratou

da nova vida dos filhos e filhas de Deus. Disse

que. como povo de Deus, eles não podiam aceitar

a imoralidade, a indecência e a avareza. Disse tam-

bém que deviam viver como gente que pertence à

luz. Suas palavras foram ciaras: "Não participem

das coisas inúteis que os outros fazem e que per-

tencem à escuridão. Ao contrário, tragam tudo isso

para a luz" (Efésios 5.11).

O testemunho profético age exatamente assim.

A atuação profética rejeita toda e qualquer forma

de corrupção. A palavra profética traz tudo para

a luz. denunciando os erros e as mazelas das pes-

soas e da sociedade.

Ao afirmar que a profissão de fé evangélica

era incompatível com a maçonaria, o grupo que

organizou a IPI do Brasil deu um claro testemunho

profético. Na verdade, em muitas épocas e luga-

res, cristãos de diferentes igrejas deram testemu-i

nhos proféticos. Devemos ser gratos a Deus por

todos eles.

c) Reflexão para avaliação

Será que. nos dias de hoje, como igreja, temos

dado um testemunho profético?

Basta tomar conhecimento da realidade que nos

cerca para concluir que vivemos tempos tenebro-

sos em nosso país e no mundo. A corrupção está

presente por toda parte. Manifesta-se nos mais ele-

vados níveis do poder.

No entanto, muitas vezes, os cristãos tomam-

se coniventes. Por comodismo, preferem se calar.

Para não correrem riscos, preferem não se mani-

festar.

Será que temos sido a luz do mundo?

d) Reflexão para intercessão i

Os profetas do Antigo Testamento são um bom

exemplo de testemunho para todos nós, diante dos

pecados que dominam a nossa realidade. Eles ti-

veram a coragem de levantar a voz, denunciando

os erros que tomavam conta da sociedade. Foram

perseguidos, mas não se calaram. Agindo dessa

maneira, eles sempre tiveram uma influência

reformadora no ambiente em que viviam.

Como igreja, precisamos imitar o seu exemplo.

Vamos orar para que Deus ilumine a todos nós. a

fim de que possamos dar um brilhante testemunho

profético no mundo de hoje.

r

Dia 30 de juUio - Segunda-Feira

Unidade

a) Texto bíblico - Atos 4.32

B) Reflexão para gratidão

O texto de Atos é inspirador! Diz que "todos os

que creram pensavam e sentiam do mesmo modo".

Não é fácil acontecer tal coisa. Cada pessoa

tem a sua maneira de pensar e de sentir. Cada

indivíduo tem as suas próprias opiniões e sentimen-

tos.

Todavia, na Igreja Primitiva, o Espírito de Deus

operou um grande milagre. Fez com que diferen-

tes pessoas tivessem o mesmo pensamento e o

mesmo sentimento.

No31 deJulhode 1903, o grupo que organizou

a IPI do Brasil passou pela mesma experiência.

Era um grupo pequeno. Era um grupo pobre. Era

um grupo inexpressivo. Mas era um grupo, isto é,

eram pessoas que tinham o mesmo projeto, que

compartilhavam os mesmos anseios, que possuí-

am o mesmo ideal. A unidade do grupo tomou-o

forte e capaz de realizar proezas. Por causa disso,

a IPI do Brasil ficou conhecida como *'a igrejinha

dos milagres".

^Rendamos graças a Deus porque, ao longo de

quase um século, em meio a muitos percalços, nossa

igreja tem sido uma igreja unida.

'

c) Reflexão para avaliação

Devemos examinar bem as coisas. O mesmo

livro de Atos. que afirma que "todos os que cre-

ram pensavam e sentiam do mesmo modo" (Atos

4.32), também diz que na igreja havia grupos em

que uns se queixavam dos outros (Atos 6.1).

Assim é a igreja. No dizer dos reformadores, a

igreja é "santa e pecadora". Na igreja, há glorio-

sas manifestações do Reino de Deus e vergonho-

sas demonstrações da presença do pecado.

Assim também é a IPI do Brasil. Nela existem

divisões e oposições. Há gmpos que se antagonizam.

Por isso, temos de confessar ao Senhor que somos

poucos e divididos, o que, certamente, representa

uma vergonha para o evangelho.

d) Reflexão para intercessão

Escrevendo aos cristãos de Corinto. Paulo cri-

ticou as divisões existentes e fez um apelo em fa-

vor da unidade, dizendo: "Peço em nome do nosso

Senhor Jesus Cristo que estejam de acordo no que

dizem e que não haja divisões entre vocês. Este-

jam completamente unidos num só pensamento e

num só propósito" ( 1 Coríntios 1.10).

Essas palavras valem para nós!

Vamos terminar essa Semana de Oração, cla-

mando a Deus em favor da unidade de nossa igre-

ja. Com unidade, o nosso trabalho será abençoa-

do. Com unidade, estaremos dando um testemu-

nho vibrante do poder do evangelho.
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2^ IPI de Cascavel desenvolve Projeto

Natanael
Rev. Alvino de Paula Neves

Nos dias 28 e 29 de abril, a 2" IPl

de Cascavel, PR. sediou o curso do

Projeto Natanael, adotado oficialmen-

te pela Assembléia Geral da IPI do

Brasil.

Cerca de 21 alunos se inscreveram

e participaram assiduamente, tendo a

oportunidade de estudar e aprender a

proposta de evangelização e cresci-

mento da igreja.

Consideramos o projeto desafiador

e altamente promissor, com grandes

possibilidades de ser aplicado e de ren-

der muitos frutos que saltem para a vida

eterna.

Ao mesmo tempo, deve-se ressal-

tar que o Projeto Natanael traduz a

identidade da IPI do Brasil, com uma

proposta séria e que se contrapõe a

inovações sensacionalistas, que têm

maculado a doutrina missionária da

Igreja de Cristo, com visões retrógra-

das de comunidades inchadas numeri-

camente, que vivem às custas do es-

vaziamento de outras igrejas.

O Projeto Natanael deixou uma bela

impressão na 2" IPI de Cascavel, fa-

zendo-a sentir que deve encarnar o

amor de Cristo como o centro de sua

pregação. Mostrou também sua simpli-

cidade e praticidade no alcance do pró-

ximo com a mensagem do evangelho.

Ao seminarista e missionário Lídio

a nossa gratidão pelo trabalho

O Rev. Alvino é o pastor da 2a IPI de

Cascavel, PR

2' IPI lie Ciiscavcl abrai,;) o Fmjcto Nntanael

Chá só para mulheres
Elba Gallafrio Moioli

preparação do chá são

^^^^ homenageadas

Há nove anos. as senhoras da 1" IPI de Osasco realizam o seu já tradici-

onal "Chá só para mulheres".

Em 2 1/1 0/2000, como de costume, foi realizado o chá, cujo tema toi base-

ado no versículo segundo do Salmo 142: "Erguei as mãos para o santuário e

bendizei ao Senhor".

A parte devocional foi dirigida pela subscritora destas linhas, que procu-

rou destacar a importância das mãos nas mais variadas ati-

vidades. desde as mais simples até as mais nobres. "Quan-

to vale a sua mão?" - Através dessa pergunta, as senhoras

foram levadas a refletir sobre o valor imenso que suas mãos

possuem.

Como sempre, houve destaque para os cânticos, recep-

ção às visitantes, prémios, brincadeiras, ele.

Não faltou o chá quentinho, chocolate, refrigerante,

doces e salgados fmos, além de uma bela decoração no

salão social da igreja.

As senhoras aguardam para este ano, com muita ansi-

edade, a realização do "X Chá Só Para Mulheres".

A Elba émembro da iéa IPI de Osasco, SP
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Água Rasa - 52 anos de bênçãos
Conselho da IPI de Água Rasa

No último mês de março, a IPI de

Água Rasa, em São Paulo. SP, come-

morou, de maneira festiva, os seus 52

anos de organização eclesiástica.

Durante todos os sábados do mês,

tivemos cultos de ação de graças a

Deus por essa data ao importante, sen-

do que o encerramento das atividades

aconteceu no último fmal de semana

de março. No sábado, recebemos a

visita do Rev. Jesus Hoss Martins, jun-

tamente com a IPI de Vila Sabrina. No

domingo, tivemos a participação do

quarteto da 3" IPI de Guarulhos.

A IPI de Água Rasa começou sua

história em 1 938, pela visão missionária

do Rev. Dr. Seth Ferraz, com o apoio

e iniciativa da 3' IPI de São Paulo.

Em 27 de março de 1949. foi reali-

zado o culto de organização da referi-

da igreja.

Atualmente, a IPI de Água Rasa

passa por um processo de recupera-

ção de todos os setores da igreja. Conta

Conselho da IPI de Água Rasa: Presb. Davi, Presba. Concheta. Rev.

Edson. Presba. Teonila e Presb. Márcio

Vista da pane interna do templo, tendo, ao fundo, a faixa com o tema deste ano

com um conselho formado por 3

presbíteros e 2 presbíteras, sendo que

a Presba. Teonilla é uma das fundado-

ras da igreja.

A igreja possui uma creche que dá

atendimento integral a 66 crianças,

através de convénio firmado com a

Prefeitura do Município de São Paulo.

Após um período de dificuldades, a

igreja está vivendo um momento novo,

sendo que, neste ano, o Rev. Edson

Tadeu Duran assumiu o seu pastorado.

Temos como lema para este ano: Co-

munhão - Compromisso - Comparti-

lhar. Elegemos este ano como o ano

da colheita, pois passamos porum pro-

cesso de franca recuperação, no qual

a freqijéncia aos trabalhos tem aumen-

tado substancialmente e a própria ar-

recadação dobrou nos láltimos meses.

Nossa oração é para que a IPI de

Água Rasa volte a ser uma igreja vi-

gorosa, com a visão evangelística e

missionária de seus organizadores.

Encontro de pastores, seminaristas

e famílias

Rev. Ary Sérgio Abreu Mota

A Secretaria de Ação Pastorai do Presbitério de Presidente Prudente

promoveu, no dia 3 1 de março de 2001, o lo. Encontro de Pastores, Semina-

ristas e Famílias.

O referido encontro aconteceu numa chácara pertencente a um irmão,

localizada entre as cidades de Marlinópolis e Presidente Prudente, SP.

Contamos com a participação do Rev. Evandro Lius Luchini, que testemu-

nhou a respeito de sua experiência na Inglaterra e em um país muçulmano.

Foi uma reunião recheada de alegria e comunhão entre os atuais pastores

e suas famílias e os futuros pastores e suas famílias.

O Rev. Ary Sérgio é o secretário de comunicação do Presbitério de Presidente Prudente, SP
Pastores, Seminaristas e Famílias do Presbitério de Presidente Prudente
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Araraquarense - 3"" Encontro
de Famílias

Rev. Adalgiso do Vale

"Em 1985, dona Miriam e eu já so-

nhávamos com este momento alegre

e festivo em que a família unida glori-

ficava ao Senhor. Quando resolvemos

unir a SAS e a Varonil, tínhamos, na

mente e no coração, este "projeto de

Deus" de, juntos, servirmos ao Senhor

!" - palavras do presbítero Francisco

de Almeida, Secretário Nacional dos

Adultos da IPI do Brasil, no 3° En-

contro das Famílias, realizado dia 26

de maio último, no Acampamento

Shalom. em São José do Rio Preto,

com a participação de mais de 700

pessoas.

Os trabalhos foram iniciados às

9h00, com louvores, acompanhados

pela banda da Congregação do Solo

Sagrado, e encerrados às 16h30. Re-

gistramos a presença de: 12 pastores

(Revs. Adalgiso Pereira do Vale, Raul

Hamilton de Souza, Ricardo José Ben-

to. Mauro Maldonado, Getro Pereira

da Silva, Antônio Carlos Alves. Mário

Sérgio Góes, Sidney Toledo Garcia,

Nilor Vieira de Souza e Osvaldo Cân-

dido de Oliveira); do Prefeito Munici-

pal da Cidade, Presb. Edinho Araújo,

da r IPI de São José do Rio Preto;

do Presidente da Câmara Municipal

,

Presb. Sérgio Camargo, da 2MPI de

São José do Rio Preto, e do Deputado

Estadual Rev. José Carlos Vaz de

Lima, membro deste Presbitério. Foi

convidado para falar neste Encontro

o Rev. Abival Pires da Silveira, pastor

da r IPI de São Paulo, Capital. Da-

mos abaixo em resumo da sua belíssima

mensagem:

Tema: "Crescimento e Desenvol-

vimento da Igreja". Texto básico:

Efésios 4.7-16.

1 - CONHECIMENTO : o co-

nhecimento do crente é privilégio por-

que é conhecimento da Palavra de

Deus. O analfabetismo da Palavra

conduz ao analfabetismo do Espírito.

Não há como "redescobrir a identida-

de", sem a redescoberta da Palavra.

2 - CORAÇÃO: É preciso ter co-

ração e pô-lo em tudo o que fazemos.

É dele que procedem as saídas da vida.

Quando o ser humano coloca o cora-

ção em algo, é porque ali está o seu

tesouro. Estamos nos apaixonando por

coisas erradas. É preciso apaixonar-

se pela família e pela IPI do Brasil

para resgatar a nossa identidade.

3 - CARISMA: Tem a ver com a

personalidade . com a alma. com a

emoção única de cada um. O mundo

seria insípido sem a diversidade de

carismas. No mesmo sentido . Deus

nos dá dons e talentos naturais para

formar Um só corpo.

4 - CARÁTER: Deus se preocu-

pa mais com o nosso caráter do que

com o nosso conforto. Deus quer que

nos desenvolvamos, não que fiquemos

r
/

I
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3" Encontro de famflias do Presbiténo Araraquarense, em São José do Kio

Preto: mais de 700 pessoas presentes

mimados. Por isso as tentações, pro-

vações e aflições do cotidiano. O cren-

te sempre tem algo com que se preo-

cupar, "um espinho na carne", para

que não se exalte. Hoje. há muito

carisma e pouco caráter. Carisma tem

a ver com a vida: caráter com a ética.

Carisma sem caráter gera fanatismo;

caráter sem carisma gera farisaísmo.

5 - CONVICÇÃO: í^. algo pelo

qual se dá a vida, a torça que nos atrai

para algo. A nossa geração não tem

pelo que morrer, corre sempre com a

multidão. A igreja precisa ter convic-

ção. Hoje há convicções fortes sobre

questões fracas. Somos firmes ao fa-

larmos da moda. futebol, política ,
mas

temos ct>nvicções fracas sobre ques-

tões fortes.

6 -COMPROMISSO: Um certo

especialista em eclesiologia disse que

a igreja é um aglomerado de

compromissados. Para saber se uma

igreja é madura basta medir o seu grau

de compromisso. Muito mais do que

ter um programa, a igreja deve ser

compromissada com Jesus. Assim terá

identidade e chegará aos cem anos

uma igreja segundo o coração do seu

Senhor.

O Rev. Adalgiso integrou a comissão

organizadura do encontro

Andradina - 5 anos de sopão do amor
Diaconisa Irene Zanini Paes

No dia 8 de abril de 1996, iniciou-

se um trabalho assistencial denomina-

do "O Sopão do Amor", sob a direção

da Mesa Diaconal da IPI de

Andradina, SP.

Este trabalho é feito em parceria

com alguns supermercados, merca-fri-

os da cidade e voluntários. Alguns fa-

zem doações, outros colaboram pre-

parando a sopa que é servida todas as

segundas-feiras, na igreja, às 1 6hOO. a

pessoas carentes, desempregadas e

idosas.

Às 15hOO, todos deixam suas vasi-

lhas, onde é colocada a sopa. e se diri-

gem para o templo, onde participam de

uma reunião devocional com alguns

cânticos, leitura da Palavra de Deus e

rápida reílexão.

Atualmente. cerca de 25 famflias

necessitadas estão sendo atendidas.

Nós nos sentimos felizes ao com-

pletarmos 5 anos desse trabalho.

Damos graças, primeiramente, a

Deus. Agradecemos também a dedi-

cação de muitos irmãos e irmãs, que

prestam esse serviço em demonstra-

ção de amor ao próximo.

A Irene épresidente da Mesa Diaconal da

IPI de Andradina, SP
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Martinópolis

evangeliza
Rev. Ary Sérgio Abreu Mota

A IPI de Marti-

nópolis. SP. tem pro-

movido vários eventos

com o objetivo de al-

cançar as pessoas

com a mensagem de

Cristo.

Nos dias 17e 18

de março foi reali-

zado o "Louvor

Maior". O referido

evento contou com

a presença do con-

junto vocal "Apocalipse", pertencente

à Igreja Evangélica Assembléia de

Deus. de Londrina, PR, e o ministério

de mijsica da igreja local. Como o nos-

so templo não comportava tanta gen-

te, o evento foi realizado no Clube

Recreativo de Martinópolis, congre-

gando 350 pessoas no domingo à

noite.

Em abril, a nossa igreja promoveu

mais umajornada evangelística e trou-

xe o grupo "Família em Si Menor e em

Deus Maior", da T IPl de Curitiba.

PR. Em ambas as alividades, foi mi-

nistrada a Palavra de Deus e o desa-

fio para que as pessoas participassem

de um curso bíblico, baseado no evan-

gelho de João.

Hoje, temos mais de 60 pessoas

Martinópolis

participando do "Curso Bíblico

Mensagem de Paz", que possui 4 lições.

A IPI de Martinópolis conta com

um programa de rádio diário, pela Rá-

dio Tuiuti. AM 1010 Kwts. Esse pro-

grama recebe o nome de "Mensagem

de Paz" e atinge cerca de 15 cidades

da região.

A proposta da IPI de Martinópolis

é alcançar vidas com o evangelho e

descobrir irmãos, dentro da própria

igreja, que se disponham a evangelizar

e a discipular os novos convertidos,

aproveitando o espírito do Projeto

Natanael.

O Rev. Ary Sérgio é o secretário de

comunicação do Presbitério de Presidente

Prudente

Família em Si Menor e em Deus Maior, na IPI de Martinópolis

Meu testemunho: "Em
tudo dai graças"

Presba. Nair Borges Birsenek

Uma das grandes dádivas de Deus para a humanidade é o tempo,

que nos desafia a esperar e a tudo fazer no tempo determinado por

Ele. "E há tempo para todo propósito debaixo do sol" (Ec 3.1).

O texto de Joel 2.28 diz: "E há de ser que, depois, derramarei do

meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profe-

tizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão

visões".

Ainda é tempo de sonhar com coisas altas de valores celestiais e

eternos, como. por exemplo, almas pelas quais Cristo morreu. É tempo

de fazer do sonho realidade.

Tenho pregado a Palavra de Deus por muitos anos. Dentre aqueles

com os quais trabalhei, alguns são pastores. Mas eu mesma não podia

ser pastora, pois não havia espaço para as mulheres neste ministério.

Como Rute, contentei-me em segar atrás dos segadores, porque há

sempre muito o que fazer.

Pela convicção do chamado para o Ministério da Palavra e dos

Sacramentos, há muito havia feito o curso teológico, no Instituto e Se-

minário Bíblico de Londrina. Como esposa de pastor, aproveitei todas

as oportunidades para evangelizar na igreja, nas escolas púbUcas, nos

hospitais, etc.

Para estar mais em contato com a sociedade e melhorar as finan-

ças, fiz também o curso de letras, o que me deu condições de lecionar

em escolas estaduais.

Hoje. sou professora aposentada. Mas eu queria dar mais tempo

para a obra de Deus.

Tomando conhecimento da abertura para a ordenação feminina ao

pastorado, tomei ânimo. Enviei o meu currículo para a Secretaria de

Educação Teológica da IPI do Brasil, com um pedido de ordenação

baseado no artigo 42 da nossa Constituição. O pedido foi acolhido.

Tive de fazer uma monografia e um trabalho exegético. E, no dia 7 de

outubro de 2000, prestei exame teológico junto à Secretaria de Educa-

ção Teológica, em uma das dependências do nosso Seminário de São
^

Paulo. Fui aprovada por unanimidade.

No dia 8 de dezembro passado, preguei um sermão de prova, no

culto de abertura da reunião do Presbitério, na cidade de Tupã.

No dia 9 do mesmo mês. após o exame peia comissão designada

pelo presbitério, fui licenciada no culto de encerramento da reunião.

Atualmente. estou cumprindo o meu período de hcenciatura na Con-

gregação de Bastos, SP, da IPI de Adamantina, SP.

Sou grata a Deus por tantas bênçãos.

Sou grata a aqueles que, orientados por Deus e pela sua Palavra,

elaboraram os artigos da Constituição, que visam a dar o direito aos

candidatos que não tiveram meios de estudar em seminário de nossa

denominação.

Sou grata por aqueles que. conduzidos pelo Espírito de Deus, propi-

a ciaram a abertura para o ministério feminino.

L

I

A Nair épresbítera da IPI de Adamantina e cumpre período de ticenciaturà para

ser ordenada ao sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos
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Uma congregação vai aos lares

Seminarista Rogério Carvalho

A Congregação de Mongaguá, da

r IPI de Santos, SP, desde o seu início

tem sido uma comunidade muito en-

volvida com assistência social. Situa-

da em um lugar com problemas de

abastecimento de água. sem luz em

muitas moradias, sem um posto de saú-

de, sem mercado, etc, seus membros

sofrem com o desemprego e a falta de

recursos diversos.

A liderança tem se empenhado nos

trabalhos e desafiado seus integrantes.

O Rev. Wellington Rodrigo e o Sem.

Rogério Carvalho, além das pregações
Cê

Congregação de Mongaguá reunida para adorar e servir a Deus

t
I

Grupo de

seminaristas de

São Paulo em
Mongaguá;

Tiago. José

Francisco,

Rogério. Calil e

Marcos

e esmdos, ajudam a desenvolver, jun-

tamente com a Presba. Júlia e a se-

cretária Alda, a estruturação dessa

congregação, com o apt>io do conse-

lho da r IPI de Santos.

A jovem Alessandra trabalha com

os adolescentes e desenvolveu um gru-

po voltado para a dança, o que aproxi-

mou muitos jovens.

Como forma para difundir a tradi-

ção reformada na congregaçãí), men-

salmente são convidados seminaristas

para ali pregarem.

Nos últimos três meses, iniciamos

uma nova etapa em nossos trabalhos

de ovangeli/açãti. Durante dois sába-

dos pt>r mês, a igreja vai aos lares.

Passamos o período da tarde distribu-

indo convites para o encontro, fazen-

do visitas e dando uma aula de

discipulado no templo (com material de

nossa Secretaria de Missões). À noi-

te, reunimo-nos cm um momento mais

íntimo, para compartilhar as Escritu-

ras.

Para encerrar o primeiro período de

três meses dessa iniciativa dc

cvangeli/.ação, foi marcado um encon-

tro na congregação, Quatro alunos do

nosso Seminário de São Paulo (Mar-

cos. Calil, José Prancisco c Tiago), to-

dos cursando o segundo ano, estive-

ram presentes, auxiliando e desenvol-

vendo um culto festivo.

O seminarista Calil pregou sobre o

texto de Esdras 1.1 -K. tra/cndo uma

mensagem desafiadora. vt)ltada para

a necessidade de se ter fé e de se tra-

balhar sem esmorecer, a fim de que os

resultados sejam alcançados,

Muito temos ainda que desenvol-

ver e caminhar Mas as Escrituras nos

incentivam a enfrentar os desafios.

O Kofiérío é aluno do sesiimlo ano do

Seminário de São l'auiu

Rio Preto elege presbítera
Sebastião Rodrigues de Assis

A P IPI de São José do Rio Preto,

SP. elegeu sua primeira presbítera. Tra-

ta-se da irmã Maria Lúcia Rodrigues

de Assis. A eleição ocorreu no dia 7

de novembro de 2000. A cerimónia de

ordenação e investidura foi realizada

no dia 3 de dezembro do mesmo ano.

Maria Lúcia é esposa do também

presbítero Hudson Rodrigues de As-

sis e nora do presbítero Sebasrião

Rodrigues de Assis. Este último irá

completar, se Deus assim o permitir,

no próximo dia 7 de outubro, o seu ju-

bileu de ouro em atividade no conse-

lho da referida igreja.

Dessa maneira, o conselho da T IPI

de São José do Rio Preto tem uma fa-

mília de presbíteros: pai. fdho e nora.

com mais 13 companheiros.

Maria Lúcia e seu marido são dire-

tores da Congregação de Vila Toninho,

localizada num dos bairros de nossa

cidade, há muitos anos. sendo pessoas

muito estimadas por toda a igreja.

Que Deus abençoe a primeira

presbítera da r IPI de São José do

Rio Preto!

O Sebastião épresbítero da l'IPI de São

José do Rio Preto, SP
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'30 anos de ministério

Rev. Davi Diniz de Andrade

No dia 30 de abril passado, o Rev.

Jessé de Andrade comemorou 58 anos

de vida, dos quais 30 têm sido dedica-

dos aos Sagrado Ministério da Pala-

vra e dos Sacramentos.

Pastor amado e querido, tem con-

duzido com amor as ovelhas que o Se-

nhor lhe confiou. Atualmente. pastoreia

a IPI de Cândido Mota. SP, do Presbi-

tério de Assis, do qual várias vezes foi

o presidente.

Casado com D. JúHa, comemora-

ram juntos, no último dia 27 de feve-

reiro, 30 anos de casamento e de mi-

nistério, pois a esposa auxilia e com-

pleta seu ministério, que é exercido, de

fato, pelo casal.

Pai de quatro filhos {Davi. Raquel,

Juliana e Wagner) e avô de dois netos

(Rafael e Gabriel), o Rev. Jessé é tam-

bém o primeiro pastor presbiteriano

independente de uma família que con-

ta com quatro pastores: os sobrinhos

Osni Dias de Andrade e Jefferson de

Andrade, e o filho mais velho, Davi

Diniz de Andrade.

Foi e tem sido um grande exemplo

de dedicação ao ministério, criando os

quatro filhos nos caminhos do Senhor

Jesus, conquistando a bênção de con-

duzir um filho ao ministério pastoral,

em tempos de crise educacional, quan-

do a maioria dos pais luta para ensinar

aos filhos os princípios de uma vida de

acordo com a vontade de Deus.

Durante os seus 30 anos de minis-

tério, o Rev. Jessé enfrentou muitas

batalhas, mas em todas o Senhor deu

a vitória, "pois somos mais do que ven-

cedores por meio daquele que nos

r
Rev. Jessé de Andrade e Júlia de Andrade

30 anos de niinistério vitorioso

amou". No início de seu pastorado,

quando a IPI do Brasil sofreu com a

divisão de 1972, perdendo vários pas-

tores e membros, este zeloso servo do

Senhor esteve à frente de quatro igre-

jas do Presbitério de Assis, multipUcan-

do-se para suprir a ausência de pasto-

res em um momento crítico que a de-

nominação atravessava. Demonstrou

assim o seu amor e compromisso com

a Igreja do Senhor Jesus através da

fidelidade à IPI do Brasil.

Atualmente, ele realiza um traba-

lho maravilhoso na IPI de Cândido

Mota, provando que o tempo lhe foi

generoso, ensinando os caminhos de

um ministério vitorioso.

Ao Rev. Jessé, sinónimo de lutas e

vitórias, a homenagem de suas ovelhas,

esposa, filhos, netos, genros e nora.

com o desejo de que Deus continue a

abençoar sua vida e ministério.

O Rev. Davi épastor da IPI de

Bandeirantes, PR

Meu compromisso é com Deus
Andréa Meio

No livro "A Mensagem do Sermão

do Monte", de John Stott. há um trecho

interessante acerca de compromisso,

que diz: "Não basta chamá-lo de 'Se-

nhor', e ouvir seus ensinamentos. A
questão básica é se somos sinceros no

que dizemos e se fazemos o que ouvi-

mos. Deste compromisso depende o

nosso destino eterno" (p. 13).

Esse texto, apesar de simples, é de

muito impacto. E esse foi o pensamen-

to de um grupo de pessoas ao discuti-

rem sobre a situação da juventude da

igreja, vendo que muitos estavam desa-

nimados, ouvindo o evangelho, mas não

o praticando, sem o menor compromis-

so com a igreja e com Deus.

Daí nasceu a vontade de fazer algo

para despertar nos jovens a consciên-

cia de que "não basta chamá-lo de Se-

nhor e ouvir seus ensinamentos", mas

é preciso fazer uma aliança com Deus.

Assim, no período de 12 a 15 de

abril, aconteceu o encontro "Meu com-

promisso é com Deus - mortos para o

pecado, mas vivos para Deus", que teve

por objelivo levar osjovens a uma vida

de plena comunhão com Deus.

O evento contou com a participa-

ção de ISÓ^essoas. entre jovens e ado-

lescentes de todas as IPIs e congre-

gações de São Luís. MA.
A palavra no culto de abertura foi

dada pelo Rev. Jailson de Araújo Pi-

res, presidente do Presbitério Norte.

Houve outros preletores da IPI. tais

como os Revs. Valdir Mariano de Sou-

za e Almir Ewertoa, assim como de

outras denominações.
, |^

Todas as palestras livefam corW
enfoque a importância de ter Cristo

como objetivo maior de nossas vidas,

através de açôes que demonstrem o

nosso viver. Tal compromisso gera ali-

ança, companheirismo, responsabilida-

de, cumplicidade, o que não se resume

somente em direitos, mas também em
deveres.

Pudemos sentir a presença do Espí-

rito Santo e da graça irresistível na-

quele lugar, pois muitos jovens se con-

verteram e outros renovaram sua ali-

ança cora Cristo, promovendo momen-

tos de muita emoção e eaprança.

Os momentos de louVor foram ma-

ravilhosos. A integração entre as IPIs

chamou atenção.

O objetivo do encontro foi alcan-

çado. O resultado veio com o depoimen-

to de alguns participantes ao fmal do

evento. Um dos depoimentos foi de um
jovem da 2" IPI da cidade, que orou

para não dividir o alojamento com ou-

tros jovens de uma determinada igrc-

ja. Ao chegar no encontro, descobriu

c|Miriiavia ficado justamente com as

pessoas daquela igreja. Pensou que

Deus não o havia escutado, mas logo

se surpreendeu. E, eni toda a sua sim-

plicidade, explanou: "Deus quebrou

minha cara na primeira noite, irmãos.

Eu vi que essas pessoas eram maravi-

lhosas", e declarou que os amava e

agora habitavam em seu coração.

Antes do encontro realizou-se uma

vigília para entrega do mesmo e, logo

após, um culto de agradecimento pelas

COnqui stas-^alcançadas

.

Assun conw Deus tem feito aUan-

ças. ao longo d^jstória com seu povo.

Ele quer continuar essa história fazen-

do uma aliança com os seus. Só assim

seremos um povo forte, vibrante, sendo

não a^greja^e nossos sonhos, mas a

igreja do/èonhos de Deus.

Ej^cêl Já fez uma aliança com
Da^ O seu compromisso tem sido

\'erdadeiramenie com Ele?

A juvenmde das IPIs de São Luís

se comprometeram com o propósito de

uma nova aliança com Deus e com a

Igrej; _
cheiro com cheirinho de Nor-

A Andréa é umajovem da la IPI de São

Luís, MA (Comunique-se com ela pelo

endereço: Rua 18 de Novembro, 294 - Canto

da Fabril - São Luís. Maranhão - CEP
65020-190 - Telefone (98) 221-2095)

E-mail: andreademelo@yahoo.com.br -
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Igreja do Jardim

Paulista evangeliza

cantando

Presb. Márcio Leme

No comemoração da Páscoa deste ano, o

Coral da IPI do Jardim Paulista, em Assis. SP,

apresentou a cantata "Deus Conosco", de Don

Moen.

O coral é regido pela irmã Débora Regina

Garcia da Silva.

O Rev. Valmir Machado Ribeiro, pastor da

igreja, foi o narrador da cantata e o Rev. Flávio

Ribeiro de Oliveira conduziu a liturgia dos cul-

tos.

Para divulgar a realização desta cantata, a

Igreja do Jardim Paulista colocou 5 out-doors na

cidade e distribuiu 2.000 convites impressos a

quatro cores.

A cantata foi apresentada três vezes, sendo

duas no domingo, nos cultos das 18 e das 20

horas, e, depois, no culto da quarta-feira. Nos

dois cultos de domingo, tivemos um auditório de

cerca de 1.000 pessoas. Já no culto de quarta-

feira. tivemos mais de 600 pessoas.

Todos os visitantes receberam um "kit visi-

tante", contendo uma caneta personalizada da

IPI do Jardim Paulista, com o endereço e o slogan

da igreja: "Uma Comunidade a Serviço do

Amor". Dentro do kit existem quatro pequenas

mensagens, em quatro cores diferentes: a) Nos-

so Conselho - nome e telefone dos 3 pastores e

dos 12 presbíteros da Igreja; b) Nossa Agenda -

horários de todas as atividades semanais, c)

Nossa Fé - informações sobre o conteúdo bási-

co da nossa fé reformada; d) Nossos Ministéri-

os - relação dos ministérios básicos da igreja com

seus líderes e telefones.

Já foram distribuídos 900 kits. pelo "ministé-

rio de recepção", nestes últimos 45 dias.

A IPI do Jardim Paulista nasceu com 108

membros: 86 professos e 22 não professos. Ela

vai comemorar seu 6*^ aniversário com cerca de

800 membros, entre professos e não professos,

se Deus quiser.

Louvamos a Deus pela sua graça e miseri-

córdia sobre nós!

O Presb. Márcio éo agente de O Estandarte da IPI de

Jardim Paulista, em Assis, SP,

Presbitério Bandeirante

reúne diáconos
Revs. Saul Ramos de Oliveira e Izaías de Souza Carvalho

Foi realizado, com muito sucesso, o En-

contro Diaconal do Presbitério Bandeiran-

te, no dia 12 de maio passado, na IPI de

Vila Sabrina.

Os trabalhos tiveram início às 9h00.

com uma rápida meditação pelo Rev.

Izaías de Souza Carvalho, que se baseou

no texto de Mateus 14.13-21.

Tivemos a participação de seis pasto-

res: Revs. Benedito Antônio dos Santos.

Laerte Novaes de Brito. Carlos Eduardo

da Silva. Izaías de Souza Carvalho. Nenrod

Douglas de Oliveira e Saul Ramos de Oli-

veira.

Das oito igrejas do concílio, sete esti-

veram representadas, além da Congrega-

ção de Vila Galvão.

Os trabalhos se desenvolveram em duas

partes, antes e depois do almoço (que foi mui-

to bom!). O Rev. Nenrod Dougras. represen-

tando a Secretaria Nacional de Diaconia e

Ação Social, foi muito feliz em suas palestras.

Estiveram presentes 49 diáconos e

diaconisas, os quais saíram muitos felizes e

recompensados pelo que aprenderam.

Pudemos sentir a dedicação da presidente

da Mesa Diaconal da igreja hospedeira, a irmã

Almira, no esmero e capricho na hospedagem

para a realização do encontro.

I

Encontro Diaconal do Presbiiério Bandeirante;

Revs. Saul l" Douglas

Para o sucesso do trabalho, ctuitamos com o

apoio da Comissão Executiva do Prcsbitcrio Ban-

deirante, do Conselho da IPI de Vila Sabrina c, é

claro, de todos os participantes. Destacamos a pre-

sença de uma diaconisa da IPl do Alto de Vila

Maria, com 81 anos de idade, participando ativa-

mente desde a manhã até o encerramento.

O culto de encerramento foi o ápice dos traba-

lhos, com uma bela c edillcantc mensagem tra/ida

pelo Presb. Osvaldo dc Moraes, da IPI do Alto de

Vila Maria, conclamando a todos para uma refle-

xão a respeito do ministério diaconal,

Pela Coroa Real do Sal-

vador!

Os Kevs. Saul e luilas são os

responsáveis pela Secretaria de

Diaconia do Presbitério

Handeiraníe
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Limeira inaugura nova sede de escola

Conselho da la IPl de Limeira

Nos últimos dias 26 e 27 de maio

do corrente ano. foi inaugurada, em

clima de festa e de comunhão, pela I"

IPI de Limeira. SP. a nova sede da

Escola Evangélica de Ensino Funda-

mental e Médio "Ruth Gomes Figuei-

ra", localizada à Rua Boulevard de La

Liberté, 200, Jardim Monsenhor Rossi,

em Limeira

.

O projeto educacional mantido pela

igreja existe há 20 anos e possui duas

unidades. A unidade recém inaugura-

da e, no centro da cidade, a sede da

Escola Evangélica de Educação Infan-

til "A Alegria de Viver", localizada à

Rua Sete de Setembro. 103.

Foram três as solenidades de inau-

guração: o Ato Solene de Inauguração

e dois cultos em ação de graças.

No sábado, dia 26, realizou-se o Ato

Solene de Inauguração, a partir das

19h30. com a presença de várias au-

toridades incluindo o Prefeito, Pedro

Teodoro Kuhl; o Vereador e Médico,

Dr. Júlio César Pereira dos Santos; o

Presidente da Assembleia Geral da IPI

do Brasil. Rev. Leontino Farias dos

Santos; o Tesoureiro da Assembléia

Geral da IPI do Brasil, Presb. Alcy

Thomé da Silva; o Diretor Presidente

Rev. Leontino Faria dos Santos. Presb, Jose Máximo Ribeiro. Rev. Marcos Nunes da

Silva. Ver. Dr. Júlio César. Presb. Everly Figueira, Sr. Pedro Teodoro Kuhl. Profa.

Denise Cordasso. Sra. Miriam Navarro. Rev. Luiz Henrique dos Reis (da esq. p/ dir.)

Vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos.

D. Ruth Gomes Figueira, Presb. Esmeraldo

Figueira Filho e D. Elisabeth Pereira dos

Santos (da esq. p/ a dir.)

do Colégio Carlos René Egg. de

Votorantim, SP, e do Colégio Evangé-

lico de Arapongas, PR, Presb. Prof.

José Máximo Ribeiro e o Presidente

do Presbitério D' Oeste da IPI do Bra-

sil, Rev. Marcos Nunes da Silva. O Alo

Solene contou ainda com a presença

de mais de 500 pessoas da comunida-

de. A D. Ruth Gomes Figueira, que

empresta seu nome à Escola, descer-

rou a placa alusiva ao evento e o Presb.

Rev. Reginaldo von Zuben. Rev. Leontino Farias dos Santos. Rev. Luiz Henrique

dos Reis. Rev. Vanderlei Venzel do Nascimento e Presb. Alcy Thomé da Silva

(da esq. p/dir.)

Esmeraldo Figueira Filho orou, consa-

grando a propriedade. O casal é fun-

dador da Igreja.

O Presidente da Assembléia Geral

da IPI do Brasil, Rev.Leonlino Farias

dos Santos, pregou no culto de ação

de graças, na nova sede, no domingo,

dia 27, a partir das lOhOO. com a pre-

sença de 300 pessoas. Sua palavra foi

inspiradora e desafiadora ao mesmo

tempo, lembrando que as escolas pro-

testantes no Brasil possuem uma ár-

dua missão na formação integral do

indivíduo.

A liturgia foi dirigida pelos pastores

independentes da cidade, incluindo o Rev.

Reginaldo von Zuben (2" CPI de Limei-

ra) e o Rev. Vanderiei Venzel do Nasci-

mento (IPI Ebenézer, de Limeira).

À noite, a partir das 1 9h30, na sede

da igreja, localizada à Praça Dr.

Luciano Esteves, 33, Centro, estiveram

presentes mais de 200 pessoas, lotando

o salão de cultos, para agradecer a

Deus, por tamanha bênção e conquis-

ta de seu povo. Na ocasião, proclamou

a Palavra de Deus o Rev. Marcos

Nunes da Silva, Presidente do Presbi-

tério D'Oeste da IPI do Brasil.

O Rev. Luiz Henrique dos Reis,

pastor da igreja, conclamou o povo de

Deus a prosseguir nas lutas e conquis-

tas pelo evangelho, visando honrar a

glorificar a Deus.

A alegria e gratidão de toda a co-

munidade presbiteriana independente

em Limeira são muito grandes. As

quatro igrejas presbiterianas indepen-

dentes da cidade estiveram unidas, em

plena comunhão, para celebrar o nome

de Deus. Uniram-se, ainda, à denomi-

nação, em espírito de desprendimento

e visão de Reino, outras igrejas, como

a presbiteriana, a metodista, a batista

e a presbiteriana fundamentalista.

Ao Deus Altíssimo, a IPI de Limei-

ra oferece essa nova obra, em área de

aproximadamente 6.000 metros qua-

drados, dando continuidade ao seu pro-

jeto educacional de cunho

evangelístico, com capacidade para

atender cerca de 900 alunos, visando

redescobrir a importância da criação

divina, segundo o inspirador pensamen-

to de Pierre Teilhard de Chardin: "Al-

gum dia, depois de termos dominado

os ventos, as ondas, as marés e a gra-

vidade. Deus nos dará a energia do

amor e, então, pela segunda vez na his-

tória do mundo, o homem redescobrirá

a criação"'.
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Coluna do Agente
In

Julho é mês de

muito trabalho
Rev. Gerson Correia de Lacerda

Na edição do mês passado, demos início a esta nova coluna de nosso

jornal. Tivemos a oportunidade de dizer que ser agente é um importante

ministério. Trata-se do ministério da comunicação, que tem um valor fun-

damental na vida da igreja.

Nesta edição de julho, queremos afirmar que julho é um mês de muito

trabalho para todos os nossos agentes.

Tradicionalmente, julho é considerado um mês de férias. Entretanto,

para o agente de O Estandarte, ju-

lho é o mês em que mais trabalho há

para ser feito.

Em primeiro lugar, os agentes de-

vem aproveitar todas as oportunida-

des para avisar que. em julho, preci-

sam ser feitas ou renovadas as assi-

naturas. Sugerimos que os agentes

conversem sempre com os pastores,

presbíteros, coordenadores de depar-

tamentos internos, professores da

escola dominical, a fim de que, todos

eles. ajudem a divulgar essa informa-

ção.

A Editora Pendão Real, respon-

sável pela publicação de nosso jor-

nal, providenciou um cartaz que fala

sobre isso. Ele já foi encaminhado a

todas as nossas igrejas. Pedimos que

os agentes coloquem tais cartazes em

locais bem visíveis. Se o cartaz não chegou à sua igreja, basta solicitá-io à

Pendão Real, conversando com o Rev. Izaque ou com o Sem. João, pelos

telefones (11) 257-4847 e (11) 258-1422 - ramal 26 - ou pelo fax (11)

258-7967.

Em segundo lugar, os agentes devem receber o pagamento das assina-

turas e fazer o seu depósito na conta de O Estandarte - Banco Bradesco

- Agência 095-7 - Conta Corrente 151.212-9.
_

Em terceiro lugar, cada agente deve encaminhar, no começo do mes de

agosto, a relação com os nomes de todas as pessoas que fizeram suas

assinaturas. O encaminhamento pode ser feito Por c^J^-^^^^^
darte - Rua Amaral Gurgel, 452 - Sobreloja - CEP 01221-000 - Sao

Paulo - SP. ou através do fax (11) 258-7967 ou, ainda, pelo e-mail.

estandarte@ipib.org ^ .

A partir de agosto, todos os números de O Estandarte serão env.ados

num só pacote, em nome do agente, no endereço da igreja local. Se houver

problemas para o recebimento no endereço da igreja local, solicitamos que

o agente se comunique com o Rev. Izaque ou com o Sem. João, informan-

do para onde devem ser enviados os joniais^

Trabalhemos com oração e dedicação! Façamos para o Senhor o me-

lhor que for possível no ministério da comunicação!

CÒRAÇÃV

A«IHATURACOMOA«DESUA IWA

Editora Pendão Real

'Agora, voce tem com

quem falar

LRev. Jonas Gon^alve-s

t

'endão Real criou um e-mail destinado a receber

críticas quanto à sua atuação.

Com essa atitude esperamos diminuir nossos erros e evitar as

conversas paralelas que não contribuem para a solução dos proble-

mas.

Para criticar a atuação da Penda© Real. rcclamiu- ou tazer su-

gestões o e-mail é: pendaorcal@hoiniail.com

Fale conosco! Melhorar sempre é o nosso objelivo!

^fí^opM 2002 ^

A Editora Pendão Real já está preparando .a edição da AGENDA

2002 da Igreja Presbiteriana Independente daJBrasi!. Sua ajuda é in-

dispensável. Queremos corrigir todas as falha.s"da edição 2001. Para

isto gostaríamos de receber críticas, correções e sugestões para a

nossa "Agenda 2002". no que se refere a: endereços, telefones, datas,

textos, linguagem, nomes incorretos. calendário litúrgico, etc.

Criamos um e-mail só para esse fim: agenda2002ipib@hotmail.com

Porgfavor. ajude-nos nesta tarefa! M|ndc-nos a sua colaboração!

O Rev. Jonas é o vice-íesidenie da Editora 1't ndâo Real

O^miò ô Qualidade do er\sir\o

^ Nova k• edição 7

EsiuJos
bíblicos

para
preparar

grupos
'

"

de

, de esc

dominical, l»»"*

Material

V Infantil

e-mall: pendaoreal@ipib.org

fiÀ

(11)257-4847
258-1422

) seduzidos

Fíiluvra

Livro com 20

sermões, segundo o

calendário lilúrgico,

Aprendendo sobre u

Bíblia e o conteúdo

de sua mensagem

para o nosso icmpo.

Aulor: Rev. Gerson

Correia de Lacerda



Obreiros aprovados
Rev. Silvânio Silas Ribeiro CabriaJ

"Procura apresentar-te a Deus aprovado,

como obreiro que não tem do que se

envergonhar e que maneja bem a palavra

da verdade"(l Timóteo 2.15).

Para termos bons resultados no

desenvolvimento e crescimento da nos-

sa querida IPI do Brasil, precisamos

de pastores e missionários que sejam

"aprovados", que não tenham do que

"se envergonhar" e. principalmente,

que "manejem bem a palavra da ver-

dade".

Será que os nossos concílios estão

observando tais critérios? Isso é muito

sério ! O ministro do evangelho e o mis-

sionário têm de passar pelo crivo des-

ses critérios. A igreja local tem um

papel importantíssimo na avaliação.

Quem nunca esteve preocupado com

a evangelização e não se envolve com

alividades evangelísticas na igreja lo-

cal jamais será um bom pastor ou um

bom missionário. Como diz Oswald

Smith, há necessidade de "paixão pe-

las almas".

O grande problema é que as igre-

jas e presbitérios estão enviando can-

didatos ao ministério, sem despertar

nos seus corações este ardor missio-

nário. O grande Moody, convicto da

importância de que o obreiro, para ser

eficaz, precisava demonstrar isto atra-

vés da igreja local, costumava dar ta-

refas para quem se apresentasse a ele

com o desejo de se preparar para a

obra do Senhor. Certa vez mandou que

um jovem colocasse uma tabuleta nas

costas e outra no peito, com dizeres

evangelísticos e saísse com uma cor-

neta para anunciar Jesus Cristo nas

praças de sua cidade.

o candidato deve ser provado e

aprovado!

Além disso, temos talhado o cará-

ter de quem se apresenta para o mi-

nistério? O apóstolo Paulo dizia que o

obreiro não deve ser neófito, exata-

mente para que a igreja tenha tempo

para avaliá-lo.

Ele não deve servir de vergonha

para o evangelho e para a igreja, pois

não deve ter do que se "envergonhar"

E, finalmente, "que maneje bem a

palavra da verdade". Portanto, deve

ter um bom conhecimento bíblico, já

que a teologia ele vai aprender no Se-

minário ou no Centro de Treinamento

Missionário.

Aos conselhos das igrejas dizemos:

cuidado com quem estamos enviando!

Aos presbitérios: cuidado com

quem estamos aprovando!

Não deixemos de buscar a opinião

e aprovação da igreja local. Talvez seja

esta a razão de muitas das nossas igre-

jas não apresentarem um bom

crescimento.Muitas das nossas con-

gregações passam anos e anos para

se tomarem igrejas.

Faltam-nos obreiros aprovados e

apaixonados pelo reino!

Faltam-nos obreiros de caráter e

com brio!

Faltam-nos obreiros que tenham

intimidade com a palavra de Deus!

O Rev. Silvânio é o presidente interino da

Secretaria de Missões da IPl do Brasil

Parcerias com a ^
Secretaria Missões

^

VRev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial

Informamos a todos os concílios da IPI do Brasil que, em se-

tembro próximo, a diretoria da Secretaria de Missões irá se reunir

para fazer o seu planejamento para o ano 2002. Nessa oportuni-

dade, estaremos avaliando as solicitações de convénios (parceri-

as) para serem incluídos no orçamento 2002.

Para isso, os projetos devem ser enviados para o escritório da

SMI, em Sorocaba, até o dia 31 de agosto de 2001.

Queremos alcançar as cidades mais importantes do nosso país

e contamos com ajuda dos nossos concílios.

Nossa avaliação e escolha dos projetos a serem contemplados

serão feitas unicamente por critérios técnicos, de acordo com o

projeto missionário e estratégico da SMI. Queremos ser transpa-

rentes em tudo que realizarmos.

Quanto à participação financeira da SMI, ela será sempre de

acordo com o já estabelecido por sua diretoria, ou seja, no primei-

ro ano o máximo é de 75%, havendo uma redução a cada ano e

cessando no quarto ano.

Esse critério se aplica em relação às despesas com o salário

do obreiro, aluguel de casa e aluguel de espaço para as atividades

da congregação.

Outros detalhes devem ser combinados e um documento de

compromisso será assinado pelas partes.

O projeto deve ter o máximo de informações possíveis a res-

peito da cidade em que se pretende implantar uma nova igreja,

tais como: população, quantidade de igrejas evangélicas, principal

atividade económica da cidade, importância da cidade no seu es-

tado, perspectivas de progresso, etc.

As parcerias podem ser estabelecidas com sínodos, presbitéri-

os ou igrejas locais.

Vamos caprichar nesta arrancada fmal para a comemoração

do nosso centenário.

O Rev. Silvânio é o presidente interino da Secretaria de Missões da IPI do

Brasil

Endereço da SMI
Av. Comendador Pereira Inácio 445

18031-000 -Sorocaba/SP



o Estandarte - Julho de 2001 1
'1

Sermões

Diante de uma poderosa pregação
(Atos 17.15-34)

Rev. Valdir Alves dos Reis

Pela cidade de Atenas, passou um
grande homem a serviço de Deus.

Este homem era Paulo. Sem dúvida,

um dos mais brilhantes e sábios pre-

gadores que Deus já doou à sua

igreja.

O sermão que ele pregou em Ate-

nas foi maravilhoso e inesquecível. Os

versos 32-34 nos mostram que as rea-

ções das pessoas foram diferenciadas,

formando três grupos distintos:

1. O grupo dos que ouviram e

escarneceram (v. 32)

Ouviram e zombaram. Ridiculari-

zaram, principalmente, quando ouviram

a respeito da ressurreição. Este grupo

de pessoas optou pelo caminho do "as-

sentar-se à roda dos escarnecedores...

não tendo prazer na lei do Senhor" ( SI

1 ). O coração ficou como pedra. A vida

destas pessoas se fechou para a voz

de Deus.

A estas pessoas, aplica-se o antigo

hino: "Muitas vezes amigo tu riste ao

ouvires falar de Jesus, mas somente

Jesus pode dar-te salvação pela morte

na cruz".

Também hoje. muitos têm zomba-

do das coisas de Deus, dos projetos de

Deus, com veemência e ingratidão.

2. 0 grupo dos que ouviram e não

se decidiram (v. 32)

Alguns decidiram esperar. Não qui-

seram, naquele momento, entregar o

coração a Deus. Não zombaram, mas

também não abraçaram o compromis-

so de fé em Jesus. Deixaram para ou-

tra ocasião.

Não sabemos se estas pessoas,

posteriormente vieram a crer. Todavia,

naquele momento, perderam a oportu-

nidade de abraçar a Cristo e consa-

grarem-se a ele.

Quando penso na atitude destas

pessoas, me vêm à mente as palavras

do hino anteriormente citado que diz:

'Amanhã pode ser muito tarde, hoje

Cristo te quer libertar".

Tal tipo de indecisão ainda hoje var-

re o coração de muitas pessoas. O
tempo vai passando e as pessoas vão

perdendo a oportunidade de amar e

servir a Jesus.

3. 0 grupo dos que ouviram e

creram (v.34)

Se nos entristecemos com os que

zombaram, se lamentamos os que pos-

tergaram a decisão de seguir a Jesus,

nos alegramos profundamente com o

que nos diz o verso 34: "Alguns

creram.. .Dionísio. Dâmaris e. com eles.

outros".

Ali em Atenas, vidas se converteram

a Cristo e experimentaram o novo nas-

cimento. Aquela poderosa mensagem

produziu frutos. Como é fascinante ver

vidas se encontrando com Cristo!

Conversões verdadeiras emocio-

nam. O poeta de Deus que escreveu:

"Oh, que belos hinos hoje lá no céu!

Já do mundo o filho mal voltou! Vede

o Pai celeste prestes a abraçar esse

filhoque Ele tanto amou! Glória! Gló-

ria! Os anjos cantam lá!. ..Oh, que lin-

do coro, dando glória a Deus. por mais

um remido entrar nos céus!".

Conclusão

Paulo, em Atenas, desejava ver vi-

das vivendo perto de Deus em adora-

ção verdadeira. Este desejo nunca pode

deixar de permear a vida da igreja hoje.

A partir deste desejo dominando nos-

so coração, na força do Espírito San-

to, devemos pregar o verdadeiro evan-

gelho de Jesus a toda criatura.

No Areópago, em Atenas, uma po-

derosa mensagem chamava as pesso-

as para se entregarem a Deus. Diante

disso, uns escarneceram, outros não se

decidiram por Jesus e alguns creram

nele.

E você ? A qual grupo você perten-

ce? Dos que se assentam à roda dos

escarnecedores? Dos que vem pos-

tergando a decisão de abraçar ao Se-

nhor com toda a força da alma'? Ou

você pertence ao grupo dos que crê-

em no Senhor, servem a Ele e o ado-

ram de Iodo coração'.'

Que Deus nos abençoe para que,

com toda alegria, andemos com Jesus,

servindo a Deus. repletos da presença

consoladora do Espírito Santo.

O Hev. Valdir é ministro da 11*1 do Hrasil

(Comunique-se com ele no seguinte

endereço: Rua Marechal Deodoro. 1.1.17,

apt. 32 - Mariniiá - /*K - C/-./' H7tm-020 -

Telefone (44) 226-0580 - E-mail:

vatveredPhol.com.br)

Tiragem
Limitadal

Finalmente no Brasil!

Uma das obras mais

importantes sobre

cristologia do

Novo Testamento
Sobre o autor (Oscar Cultmann) dispensa-se

comenláhos, pois trata-se de um dos maiores

teólogos do séc XX Ao falecer aos 92 anos

tinfia dedicado 72 anos ao estudo do Novo

Testamento.

Obra de Referência indispensável para a

compreensão dos títulos relativos á Pessoa e

obra de Jesus Cristo no Novo Testamento.

Cristologia do Novo Testamento
de Oscar Cullmann

440 Páginas - Editora Uber

.s. Preço de Lançamento:

de R$3*=C^ por R$36,00

Reserve já

o seu exemplar!
Distribuidor Exclusivo:

Livraria Rico
Nacionais e Importados

Rua 24 de maio. 116- Viandar- Sala 38

CEP 01041-000 São Paulo -SP

Fone: O-XX-H-3333-6049

Fax: O-XX-11-3362-1069
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Cenacora

Preconceito racial

mascarado também é

preconceito

Márcia Cruz

"Deus crioulos(as) assim" foi uma

das frases identificadas como forma

de demonstrar que o preconceito, ve-

lado ou não. existe na sociedade brasi-

leira e inclusive dentro das nossas igre-

jas. Esta é a conclusão a que chega-

ram as 2! mulheres que participaram

do III Fórum de Mulheres Negras

Cristãs, realizado no dia 26 de maio.

na r IPI de São Paulo.

O encontro, iniciado com uma di-

nâmica de apresentação onde as mu-

lheres falavam sobre a origem dos seus

nomes, com o objetivo de ressaltar a

sua própria identidade e auto-confian-

ça, contou com a participação do Rev.

Jair de Matos Martins, da Igreja Ba-

tista.

Divididas em quatro grupos, as par-

ticipantes discutiram questões relacio-

nadas ao preconceito velado, que se

manifesta através de piadas, provérbi-

os populares ou estórias, revistas e li-

vros da igreja - onde a presença de

personagens negras ainda é muito pe-

quena - apelidos, frases pejorativas e

miásicas.

Através de relatos das suas própri-

as experiências, as mulheres presen-

tes reafirmaram a necessidade de se

estar alerta às manifestações de pre-

conceito "velado" ou não, na socieda-

de e na igreja. Ao mesmo tempo, res-

saltou-se a importância do resgate da

nossa história e identidade, e a cons-

trução da auto-estima de mulheres e

homens negros. E preciso ainda saber

analisar a contextualização das pala-

vras e expressões usadas em relação

ao negro.

As reflexões e discussões realiza-

das no III Fórum de Mulheres Negras

Cristãs têm produzido frutos. A Prof

Maria da Fé Viana. "Fezinha". repre-

sentante da Igreja Metodista de Fonte

Carioca. RJ. informou que, no dia 21

de julho, acontecerá, na sede da

AMAS de Niterói, o I Fórum de Mu-

lheres Negras Cristãs naquele estado,

promovido pela CENACORA. Núcleo

Rio de Janeiro.

As participantes do III Fórum de-

cidiram enviar uma carta para o can-

tor Netinho, apresentador do progra-

ma dominical da Rede Record, "A

Princesa e o Plebeu", parabenizando-

o pelo seu trabalho e pelo apoio e des-

taque que tem dado às comunidades

onde a presença do negro é destaca-

da.

Ao mesmo tempo, as Mulheres

Negras Cristãs querem ressaltar, ao

apresentador, a necessidade de se

mostrar personagens da comunidade

negra que, através do seu trabalho e

esforço pessoal, venceram e podem

ser identificados(as) como modelos a

serem seguidos.

Os livros Negritude e Fé-0 Res-

gate da Auto-Estima, de Edilson Mar-

ques da Silva, e Uma Dívida, Muitas

Dívidas - Os afru-brasileiros que-

rem receber, foram sugeridos para as

participantes do encontro. A artista

plástica, Kátia Maria Lopes, da 2" IPI

de Carapicuíba, SP, ofereceu um dos

seus quadros para ser sorteado entre

as mulheres presentes. A feliz ganha-

dora foi Raquel Silva, membro da 1"

IPI de São Caetano do Sul. no ABC
Paulista.

(A CENACORA - Comissão

Ecuménica Nacional de Combate ao

Racismo - é uma instituição à qual a

IPI está filiada)

A Márcia éjornalista e participou do III

Fónim de Mulheres Negras Cristãs

Meditação

As vestes da alma
Qoel 2.12-19)

Rev. Josué Cintra Damião

E tão fácil pensar que rasgando os nossos "vestidos", num ato

de contrição puramente teatral, penitenciamo-nos dos erros co-

metidos e mostramos o nosso arrependimento. Mas são as vestes

do nosso interior que importa rasgar. Essas lamentáveis cobertu-

ras - a vaidade e o orgulho, por exemplo - asseme!ham-se às

coloridas e espalhafatosas penas de pavão, ou então é tal a sua
falta de brilho, ou tal a sua sujidade, que nem sequer nos atreve-

mos a exibi-las à luz solar do dia bem claro. Todas elas precisam
ser rasgadas em pedaços.

Mas o rasgar deverá ser acompanhado de uma vera conver-

são. "Convertei-vos ao Senhor vosso

Deus."

A graça divina dar-nos-á em
amor, o amor supremo, não ape-

nas os trajes puros de que ne-

cessitamos, mas também o
fogo adequado para queimar

as antigas e feias vestes.

Sim, a grande mise-

ricórdia divina destrui-

rá tudo aquilo que ah-

ena e conspurca. Ele

far-me-á vestir "depres-

sa" o melhor vestido (Lc

15.22).

Ouçamos a voz do po-

deroso profeta Isaías:

"Regozijar-me-ei muito

no Senhor, a minha
alma se alegra no meu
Deus, porque me ves-

tiu de vestidos de sal-

vação, me cobriu

com o manto da jus-

tiça" (Is 61.10).

/•w-» D r- , .
^ ^f^^^é é ministrojubilado dam do Brasil(endereço: Rua Euclules da Cunha, 89, apt. 501 - CEP 40150-120 - Salvador, BA)
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Capelania

Solidão
Rev. Luiz Henrique dos Reis

"A morte pertence à

vida, como pertence

o nascimento. O
caminho tanto está

em levantar o pé,

como em pousá-lo

no chão" (Tagore)

A solidão é o preço que o líder

cristão paga por sua posição. Em mui-

tas ocasiões, temos de estar dispostos

a perder parte da liberdade pessoal, vi-

sando marcar presença na vida das

pessoas que clamam por socorro, sem

que tenhamos a proximidade física de

alguém que nos compreenda e perce-

ba nossas necessidades.

O líder cristão deve promover o

bem-estar do outro, preocupando-se

com ansiedades e necessidades a se-

rem supridas. É muito difícil manter o

equilíbrio entre a necessidade constante

de identificar-se com as pessoas, para

não ser "um estranho no ninho", e iso-

lar-se delas, para manter uma distân-

cia natural e saudável. É preciso mui-

ta sabedoria divina para não misturar

as necessidades pessoais com as das

pessoas que se submetem aos nossos

cuidados.

Como capelão e pastor, prefiro vi-

ver a solidão do atendimento aos en-

fermos a participar do aglomerado dos

que aparecem em seus funerais.

Visitando um enfermo gravemente

abatido, primeiro em sua residência,

depois em âmbito hospitalar, pude ou-

vir de seus lábios a reflexiva afirma-

ção: "Se tiverem que trazer flores, que

o façam em vida".

Não há como viver a vida aguar-

dando o abraço frio e apertado da

morte. Assim como não se pode espe-

rar as pessoas morrerem para simples-

mente consolar os que ficaram. Nao

podemos negar que a morte pertence

à vida e que a mesma se apresenta

tristemente voluntariosa. Contudo, até

que a morte venha nos buscar, temos

que consolidar o caminho da vida, para

nós e para os que nos cercam. Esse é

o caminho que precisa ser percorrido,

traduzido pela idéia de trocar cada pas-

so, levantando o pé e pousando-o no

chão da existência, visando sempre a

construção do amor e não a dissemi-

nação do ódio.

Há um caráter forte de solidão na

vida cristã. Há solidão na dor, no sofri-

mento, na amargura, nas disputas, no

jogo de interesses, na mentira, na dis-

simulação, na blasfémia, na injúria, na

hipocrisia... Contudo, precisamos en-

tender que há solidão nas ocorrências

inevitáveis da vida, assim como há so-

lidão nas tragédias que criamos para

nós mesmos.

Conversei, recentemente, com dois

pastores que demonstraram um senti-

mento extremo de autocomiseração.

Declararam que a solidão do ministé-

rio é angustiante. Ela se revela mais

forte quando da necessidade de se

enfrentar os problemas alheios. Não é

privilégio desses irmãos o medo da

solidão. Contudo, o que parece vene-

no pode ser transformar em remédio,

bálsamo curativo para as dores alhei-

as e particulares.

Quando alguém se descobre dian-

te do sofrimento inevitável precisa ob-

servar que essa dor a ser enfrentada é

tarefa única e exclusivamente sua.

Precisamos ter consciência que. dian-

te da solidão do sofrimento, ninguém

poderá nos substituir e ninguém pode-

rá superar a nossa dor a não ser nós

A 1h30 de São Paulo.

Edícula para 5 pessoas

com toda a

comodidade.

A apenas 4 quadras da

praia.

Férias, feriado

prolongado, finais de

semana, etc.

Informações

(11)3965-1863
Com diaconisa Neide

mesmos.

Jesus, melhor que ninguém, soube

transformar a st>lidão em lenitivo de

paz. Estando junto da muUidào. sentiu

necessidade de se afastar dela e ticar

só. Isto aconteceu várias vezes. Ape-

sar disso, Jesus nunca abandonou o

povo sofrido o desesperado. Consci-

ente de sua entrega irrestrita à causa

de amor pelo sofrido, acaba recomen-

dando, na renúncia pessoal, a busca do

sentido da vida: "Sc algucni quer vir

após mim, a si mesmo se negue, lome

a sua cruz e siga-me" (Mt 16.24).

O Rev. Luiz Henrique é pastor da tPt de

IJmeira, SP, e capelão da liscuUi KvaunéUca

Ruth domes l ijiueira (liscrevaao Serviço

de Capelania - /Vav" Luciano Esteve,

33 - Centro - I34H0-04H - Limeira. SP -

Fone-1'ax: (19) 4St-HH65 - E-mail:

capelao^widesoft.com.br)

Tel-: (11) 6979-4877
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POUÇASJBOAS Fotos Sheila Amonni

Ministro da IPI do Brasil lança

livro de Filosofia

o Rev. Márcio Gimenes de Paula, ministro do Presbi-

tério Santana, lançou, no dia 23 de junho, na Casa de

Cultura Salvador Ligabue. na Freguesia do O. S.Paulo, SP,

seu primeiro livro, intitulado "Socratismo e Cristianismo

em Kierkegaard: o escândalo e a loucura". Trata-se de um

trabalho que é resultado do curso de mestrado em filoso-

fia, na Unicamp. O trabalho silua-se na fronteira entre

filosofia e teologia, fazendo uma comparação entre essas

duas figuras. Sócrates e Cristo, na filosofia de Kierkegaard,

para quem a semelhança entre Sócrates e Cristo reside na

dissemelhança. isto é. Sócrates é irónico e Cristo é salva-

dor dos homens. O livro foi publicado pela AnnaBlue

Editora em co-edição com a FAPESP (Fundação de Am-

paro à Pesquisa do Estado de S.Paulo) e pode ser obtido

na própria editora através dos telefones ( 1 1 )303 1 -9727 ou

( 11 )38 1 2-6764 ou pelo site: www.annablume.com.br. Tam-

bém pode ser pedido ao aulor pelo e-mail:

mgpaula@hotmail.com ou pelo telefone ( 1 1 ) 385 1 -34 1 8.

Pastores da IPI do Brasil em

missão nos EUA

Neste mês de julho, o Rev. Gerson Mendonça

Annunciação estará se transferindo para Fali River. MA
(EUA) onde irá pastorear a Igreja Presbiteriana Cristo é

Vida. em substituição ao Rev. Cláudio Carvalhaes. envia-

do através de um projeto conjunto da IPI do Brasil e da

Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para implantar

uma comunidade presbiteriana de fala portuguesa. A Co-

missão Executiva da IPI do Brasil aceitou seu pedido de

afastamento da Secretaria de Missões e. por ainda não

haver nomeado um novo Secretário, o Rev. Silvânio Silas

Ribeiro Cabrial estará respondendo interinamente pela

função.

Também esteve em Newark. Nova Jérsei, o Rev. Valdir

Alves dos Reis. para substituir durante todo o mês de

junho o pastor da igreja S. Paul Presbyierian Church.

IPI do Brasil promoverá culto

de gratidão pelo ministério do

Rev. Rubens Cintra Damião

A Assembléia Geral da IPI do Brasil, em sua reu-

nião em Avaré.SP. deliberou celebrar um culto de ação

de graças pela vida do Rev. Rubens Cintra Damião. O
venerando ministro que. dentre outras funções, foi

presidente do Supremo Concilio, será objeto dessa

homenagem no próximo dia 1 5 de julho, em culto na

r IPI de São Paulo, às 10h45. 0 pregador será o Rev.

^ Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa e a Diretoria da

IPI do Brasil se fará presente. A família Cintra Damião

tem dado. no correr dos anos. diversos ministros para

a nossa igreja.

Palmeira plantada junto às

correntes d^águas

o título acima serve

como uma luva para des-

crever resumidamente a

vida da nossa querida irmã

Irene Silveira Cardoso,

que neste ano completou

80 anos de vida.

Nascida em família de

tradição antiga na IPI do

Brasil. CUJOS membros ain-

da permanecem quase to-

dos filiados à nossa deno-

minação, freqiienta. desde a mais tenra infância, a escola

dominical. Desempenhou o cargo de professora da esco-

la dominical, secretária da antiga Sociedade Auxiliadora

de Senhoras e, atualmente, é membro atuante do Grupo

Meu Cantinho, que congrega os integrantes da terceira

idade da IPI Central de Botucatu. SR

Ela fez sua pública profissão de fé perante o saudoso

Rev. Francisco Guedelha e é membro de nossa igreja há

mais de quarenta anos.

Por ocasião da construção do templo da IPI de Bofete,

SP, tanto ela como a sua família trabalharam muito para o

sucesso da empreitada.

Atualmente, a D. Irene é viúva. Tem cinco filhos: Cla-

ro, Enos. Ieda, Ana Luíza e Maria Odete. Está rodeada

por muitos netos e bisnetos, que muito a estimam.

À querida irmã Irene a nossa homenagem e oração,

para que continue firme na obra do Senhor, como uma

palmeira planta junto às correntes d'águas.

Rev. Clayton Leal da Silva, pastor da IPI Central de

Botucatu, SP

Nayla Virgínia chegou

Nasceu, na cidade de São Paulo, SP. no último dia 21

de maio. a menina Nayla Virgínia da Silva Vargas, primei-

ra filha do Rev. Ricardo Vargas Mora. pastor da IPI de

Vila Dom Pedro I, e de d. Maria Izeuda Barbosa da Silva

Mora.

Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre ela e

sua família

Presb. João Américo

70 anos de vida abençoada

No próximo dia 27 de julho, estará completando 70

anos de idade a diaconisa Nancy Menezes. Ela é viúva

do Rev. Silas Menezes, que foi pastor da T IPI de Forta-

leza, CE. Atualmente. ela exerce o precioso ministério do

diaconato na 1" IPI de Recife. PE. Todos nós que fazemos

parte da família IPI do Brasil desejamos que Deus conti-

nue abençoando sua vida e que nos permita comparti-

lhar de sua companhia, dedicação, amor e exemplo de

fidelidade à obra do Senhor e à nossa denominação por

muitos anos.

Cláudio Pereira de Araújo Júnior, /" IPI de Recife. PE

30 anos de matrimónio

o Estandarte recebeu carta de«.^P^
da 1' IPI de Ass.s. SP. na qual o irmao d.z. No dm

08/05^001 complete, 30 anos de casamento com

Viíma Lu° ,a Lopes. Sou fel.z, com 53 anos de vtda,

porque sou presbitenano.

Justa homenagem

o texto abaixo foi publicado nos jornais de Botucatu.

SP. e na ordem litúrgica do culto público que marcou as

atividades de inauguração de um conjunto habitacional

em Botucatu, que homenageou o jovem Leandro Alarcão

Dias.

"Hoje. quando nos reunimos para cultuar ao Deus

Eterno em praça pública, temos também o objetivo de tra-

zer à memória a pessoa do nosso querido irmão Leandro

Alarcão Dias.

O Leandro nasceu em 20 de setembro de 1978. em

Botucatu, SR filho do Presb. Salvador Dias. oficial da reser-

va da Polícia Militar, e da Profa. Assunção Alarcão Dias.

Desde a infância, dedicou-se com afinco aos estudos.

Sempre foi um exce-

lente aluno. Conforme

relato de seus profes-

sores, era um expoen-

te da classe. Para man-

ter a vida e sustentar

o seu futuro lar, estu-

dava engenharia elé-

trica em Bauru, na

UNESR Para manter

os sonhos, dedicava-

se à poesia. Para ser-

vir ao Deus Eterno, tocava bateria no ministério de louvor

da IPI de Botucatu.

Para todos aqueles que tiveram o privilégio de convi-

ver com ele, é desnecessário dizer que o Leandro era um

jovem cheio de vida, prestativo, organizado, exemplo de

filho e irmão, caráter exemplar, alegre, amigo das pessoas,

repleto de sonhos, que amava a vida. sua família, sua

namorada, e amava ao Deus Eterno sobre todas as coisas

e a Ele dedicava a sua vida.

Todavia, aos 21 anos de idade, foi vífima de violência

brutal, da barbaridade que impera na nossa sociedade,

fruto de uma nação desorganizada e de uma sociedade

longe dos princípios morais e dos valores do Reino de

Deus.

A morte do nosso irmão no dia 29 de fevereiro de

2000. chocou a cidade e a região, enlutando sua família e

a nossa igreja.

Mas temos a certeza de que o Leandro voltou para a

cada do Pai Eterno e foi recebido nos céus.

Enquanto cidadão fez o que tinha de fazer. As suas

obras o seguem. Prova disso é esta justa homenagem que

hoje ele recebe."

Rev. Clayton Leal da Silva, pastor da IPI Central de

Botucatu, SP
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Celebração do Sínodo São

Paulo pelo aniversário da

IPI do Brasil

Local - IMPI de São Paulo - Rua

Nestor Pestana, 1 36

Data -2^ de julho de 2001

Início da programação - 15hOO

Tema

Governo e Liturgia no

sistema presbiteriano

Programação

IShOO - abertura

15h30 - Painéis - "Culto e Liturgia" ,

com o Rev. Gerson Correia de Lacerda,

e "Governo e Disciplina", com o Rev.

Mário Ademar Fava

19h00 - Culto - Pregador: Rev.

Abival Pires da Silveira - Participação de

grande coral formado pelos corais das

igrejas dos presbitérios que compõem o

Sínodo de São Paulo.

_

FestPaz - Um festiva! para

cantar a paz

Compositores, poetas e louvadores estão convi-

dados a participar do festival, inscrevendo suas com-

posições. Elas devem ser inéditas e inspiradas na

mensagem da Bíblia.

Haverá uma premiação. Um troféu e R$ 500,00

para o primeiro lugar. Um troféu e R$ 300,00 para o

segundo lugar. Um troféu e R$ 200,00 para o tercei-

ro lugar.

Além disso, as 10 músicas primeiras colocadas

farão parte da fita ou CD "Paz na Cidade".

Os compositores podem inscrever quantas músi-

cas quiserem. Cada música inscrita pagará uma laxa

de R$ 10,00. Os autores devem fornecer cinco có-

pias da letra e uma fita gravada.

Irúcialmente, serão selecionadas 1 5 músicas, para

apresentação no evento "Paz na Cidade", no dia 20

de outubro, às 19 horas, em local a ser determinado,

na grande São Paulo.

O júri será composto por pessoas especialistas

em letra, música, arranjo vocal e instrumental.

Todo o material de inscrição deve ser enviado para

FestPaz. com cheque cruzado e nominal a Valdomiro

Pires de Oliveira, até o dia 30 de agosto, no seguinte

endereço - FestPaz - Rua Amaral Gurgel. 452. so-

breloja - CEP 01221-000 - São Paulo - SP

Informações: TelefoneJU] 258-1422

Acampamento Cristo é Vida -

Temporada de Inverno

Idade - de 12 a 17 anos

Data -de 17 a 21 de julho

Taxa - R$ 80.00 a vista ou R$ 90,00 (3 paga-

mentos de R$ 30.00}

Atrações: palestras, louvor, comunhão com Deus.

culto da fogueira, pebolim gigante, rapei, escalada,

campo de futebol, voiey de areia, equipe especial,

novas amizades, natureza privilegiada.

Promoções:
-2 irmãos: 15% de desconto (3 pagamentos de

R$51,00)

-3 irmãos: 1 não precisa pagar

-Desconto para grupos: 10% para grupos acima

de 10 inscrições da mesma igreja

-indique um amigo: inscrevendo um acampante

que irá pela primeira vez, ganhe 109Í de desconto;

inscrevendo dois ou mais. ganhe 20''''r de desconto.

Reservas: Caixa Postal 340

CEP 18700-970 -Avaré, SP

Fone (14) 3766-1270 ou (14) 3732-1754

Associação dos Ex-Alunos
do Seminário de São Paulo

Gnipo de ex-alunos do Seminário deSao Paulo está convidando todos os gue
estudaram nessa ins.Uu.çào para uma as-
sembléia de organização da Associação
dos Fx-Alunos do Seminário de São Pau-

A reunião será realizada no dia 1 1 dc
agosto próximo, ás 9h30, nas depcidcrio-
as do Seminário de São Paulo, à rua Ge-
nebra. 1 80. centro dc São Paulo. SP (pró-
x.mo às estações Anhangabaú e Sc^ do
metro).

Hssa Associação pretende: integrar os
ex-alunos do Seminário de São Paulti fo-
mentando comunhão o u-oca dc inlorma-
Vocs: promover eventos culturais, educa-
cionais e sociais: oferecer oportunidade
para estudos teológicos; etc.

No dia lide agosto, será eleita a dire-
toria da Associação c serão aprovados
seus estatutos.

Todos os ex-;ilunos do Seminário dc São
Paulo devem comparecer a esse evento
nistónco.

XIX Congresso Nacional do Umpísmo

Data - 2 a 4 de novembro de 2001

.

Local - Colónia Toca do Tuim.

Itapecerica da Serra. SP.

Taxa de inscrição: R$ 90.00

Tema: "O amor em três dimensões"

Número de vagas: 500

em

Taxa de inscrição - a vista: R$ 90,00; 4

parcelas: 2 de R$ 25.00 (10/07 e 10/08) e 2 de

R$ 20,00(1 0/09 e 10/10)

Preletores: Revs. Leontino Farias dos San-

tos; Hélio Osmar Fernandes; Jorge Anlônio

Barbosa e Marcos Roberto Inhauser.

Participações especiais: Roger Barbosa

(teatro) e Xico Esvael (música)

Informações: Sede da Secretaria de Ju-

ventude - Rua Rego Freitas. 530 - Loja O - Vila Buarque - São Paulo.

SP - CEP 01221-020 - Telefone: (1 1) 255-3995 (2'. a 6'. feira, das 16h30 às 19h00)

Inscrições por fax: ( 1 1 ) 3683-1 107 (Darli Alves) ou ( 1 1 ) 3350-3639 (Vera Maria)



Crónica

As perfeições da criação
Rev. Paulo Martins de Almeida

c,-erta professora pediu aos seus

alunos para fazerem uma redação so-

bre a lema: "A criação do género hu-

mano". Ao ler os escritos de seus pu-

pilos, surpreendeu-se com a seguinte

tirada de um deles: "Primeiro Deus

criou Adão. Ficou olhando algum tem-

po, depois pensou: posso fazer coisa

melhor, se tentar de novo...E, então,

Deus fez a Eva".

Eu penso que. como um caso

anedótico, até que tem a sua graça,

além de ser lisonjeiro para as filhas de

Eva, que foram assim exaltadas pelo

cronista mirim. Será que ele andou len-

do algum poema romântico em glorifi-

cação da mulher, ou tal idéia lhe teria

brotado, naturalmente, de sua

cabecinha pensante? Confesso que

não sei. O mais razoável é que tenha

concebido o Criador em tennos huma-

nos, imaginando um Deus que - à se-

melhança do que acontece com os ar-

tistas de carne e osso - tenha de apri-

morar as obras de suas mãos. Quantt)

a Adão, que não saiu lá aquela coisa,

deve consolar-se de ter oferecido a

matéria-prima para que Deus então -

conforme o cronista juvenil - fizesse a

sua obra-prima - a mulher.

Mas a versão do imaginoso esco-

lar, divertida, não confere com a ver-

são do Génesis, a não ser quanto ao

falo de a mulher ler sido criada depois

do homem. O Artista supremo jamais

revelou insatisfação diante das obras

que surgiram mediante o seu poder

criador. A expressão que aparece re-

petidamente no livro da criação, como
se fora um estribilho, é a seguinte: "E

viu Deus que era bom". E. em se re-

ferindo à conclusão de todas as obras

do criador, assim se expressa o autor

do Génesis: "Viu Deus tudo quanto fi-

zera, e eis que era muito bom". Já aqui

aparece o advérbio de intensidade

"muito", a revelar que Deus ficara

completamente satisfeito com tudo o

que realizara. Com o homem, dificil-

mente, isso acontece. Os grandes ar-

tistas, aqueles que foram geniais, sem-

pre viveram torturados pela idéia de

perfeição.

A escritora Clarice Lispector. numa

crónica intitulada "Céu", publicada no

Jornal do Brasil e transcrita em livros

escolares, fala da impressão que lhe

causaram dois fatos; um passeio em

Caxambu e uma visita ao planetário do

Rio de Janeiro. No pas.seio que fizera

à cidade mineira, ela saiu certa noite

com uma amiga, caminhando ambas

por um lugar descampado, E ali. sozi-

nhas, a romancista colocou os olhos no

céu recamado de estrelas, e ficou des-

lumbrada. Vivendo sempre na cidade

grande, de ar poluído, encantou-se com

aquele céu de um azul-marinho pro-

fundo, em que se viam. "como cristais,

milhares de estrelas". "Olhando para

aquele céu", disse ela, "fiquei tonta de

mim mesma".

Algum tempo depois, ao visitar o

planetário, ela viu mais uma vez o céu,

agora através daquele maravilhoso in-

vento humano. Maravilhada em face

do espetáculo. exclamou: "O céu é

coisa de louco ou de génio".

A romancista, desaparecida já vai

para mais de 20 anos. não foi a línica

criatura a extasiar-se diante da gran-

deza, beleza e magnitude do Universo,

Ião grande que. conforme ela lembra

muito bem. "ultrapassa qualquer linha

de horizonte". As obras da criação não

podem ser coisa de louco, nem podem,

tampouco, sé-lo de génio. Este vocá-

bulo é por demais inexpressivo quan-

do aplicado ao Artista supremo. Dian-

te, portanto, das perfeições de suas

obras, só nos resta exclamar com o

poeta sacro: "Grandioso és tu! Gran-

dioso és tu!"

O Rev. Paulo é ministro jubilado da IPI do
Brasil (Endereço - Rua Pará, 90, apt. 82 -

CEP 11075-410 - Santos ~ SP)

^RBO Sua griffe

evangélica

MODAMASCUUNA

o maior estoque do Brasil.

43 Lojas à suo disposição.

Tudo em 3X sem juros

Cheque ou Cartão

9HOPPIHO CENTEns
SHOP CÉNTER NORTE - íll ) 0233-2372
SHOP LESTF ABICANOUVA - 6722 -2 103
SHOP osAsr.o PLAZA i") 3eaa-04Ta
SHOP INTERLAGOS (1115163-9223
SHOP iatuapE (11) eiea-BJOB
SHOP CONTINENIAl - (,,) 176^1531
SHOP SP MARKET (11) S«22-8rr4
SMOP CENTRAL PLAÍA - (11) SSI-I2M
SMOP PUUA SUL - H1)tóB3.8007
SHOP TAMBORÉ (11)421-1246

ABC
SHOP ABC PLAZA - (11) 407».ai70
SMOP MeTBOPO(.E-(1l|412Í-2J91

CENTRO
SAO BENTO - (11| 1107-1I7S
eARAO-l1l)2SE>-l37S
2* OS PM10 - (11)ZI2-20*S
QUINTINO ' |11l 3106-041)1

BAIRROS
MATRIZ ( 1 1 ) BOSe-SOlO
SANTO AMARO -

< 1 1 1 24B-Sft4

1

SANTANA (111 6B79-5S47
PENHA - (11) 217-*100
LAPA - (111 3*31-7290
ftAPOSO (Carralour) - (11) 1702-0917
(PIRANGA (11)6103.6302
P(NHE(ROS (11 1 B1&-74S4
sAo MIGUEI - (111 ease-rovi
GUARULHOS - (11) 209-0003
AR(CANDUVA {CBnlou') - (11) H3-a>Í0
UOOQA (111 6083-3520

INTERIOtVLrrORAL
SAO J CAMPOS SHOP CENTEH VALLE llíjMI-OBM
CAMPINAS - SHOP ((3LIAT6MI - (19) 2S1-J90!
SANTOS PHAIA MAR SHOPPING CENTER (131279-1156
SAO VICENTE CARREf OUR - S VICENTE - |13)4a»-13M
P(RAC(CABA SHOP PtRAC(CABA I1SI421-M34
SOROCABA - SMOP ESPIANAOA - 2134017
RIB PRETO-SHOP NOVOniBEIRAO-|l«)ei7-«070

OUTROS ESTADOS
aRASlllA I - CONJ NACIONAL - (01 1 3204021
BriASlL(A II - CAPREFOUR ASA NORTE - (Sl)3a(.10<r
IAGUAT(NGA SHOP ALAMEDA (41) 3S1.63S2
BELO HORI20NTE - MINAS SHOPPING <3I) 420-1 099
MINAS - SHOPPING CIDADE - (31 J 274.e2ia
BELO HORIZONTE - SHOP DEL REY - (31)415-6290
COiAnia - SHOP PIAMSOVANT - íbl) &4e.24O0
RECFfE - SHOPPING HEC(FE - iaii484<139
RIO DE JANEmo - NORTESHOPPINO - (21) 2S»4eil

CENTRAL DE ATENDIMENTO—
, .. , (011)6099-8(^0

Compre pelo nosso site: www.garbo.com.Dr

PI«.ICIDADE EAA
« ESTANDARTE

Para divulgar sua empresa ou negócio, entre em contato

conosco pelo telefone (1 1 ) 257-4847 ou 258-1 422, ramal 26,



Planeta Terra

O Pstandarte - Julho de 2001

Lucas Brisola
f

Um bloco esférico..., digamos, de

terra!

Uma bola cheia de água. num jogo

onde a criação luta para equilibrar e

nós insistimos em marcar um gol con-

tra atrás do outro!

Fazemos parte do time do Planeta

Terra. Afmal. somos ou não somos

parte da criação? Mas. ao contrário de.

como os jogadores normais, arre-

messarmos contra o adversário, co-

locamos a bola em nosso próprio gol:

extinguimos plantas e animais; suga-

mos nutrientes e água...

Quando estamos na torcida, dian-

te de um gol contra, ficamos calados e

ainda achamos que não somos respon-

sáveis(Tiago4:17).

Dentro e fora dos campos da cria-

ção, temos tratado o Planeta Terra

como se fosse a loja de nosso clube do

coração ou um supermercado, onde

compramos, levamos os produtos e

deixamos que outro recoloque. Afmal.

pagamos para isso. Se outro dia

voltarmos aos produtos não tiverem

sido recolocados, vamos a outro super-

mercado ou não compramos.

O Planeta Terra não é nosso su-

permercado ou a loja do clube. E nos-

sa casa. Em nossa casa. os produtos

estão na despensa, mesmo que seja

um pequena despensa. Quando os

produtos são retirados da despensa,

providenciamos para que. em breve,

sejam recolocados.

Sendo o Planeta Terra a nossa

casa, o nosso lar, precisamos cuidar

dele, Quando re-

tiramos seus produ-

tos, precisamos

providenciar a repo-

sição. A despensa da

natureza não é inesgo-

tável. Necessitamos ir

com calma nas retiradas.

A reposição só será possível no

próximo mês, no próximo ano, ou até

na próxima década! (Lcvítico 25. 1-7)

Quem gosta de ir a sua despensa,

por menor que seja. procurar um pro-

duto e não encontrá-lo ?

É hora de virarmos o jogo! Não

podemos ser omissos!

Jogando ou torcendo, temos que

atuar de tal forma que não haja vio-

lência, poluição do ar ou da água.

desmatamcntos e outras coisas dano-

sas, que são chutes contra nosso pró-

prio gol.

Estamos jogando ojogo da vida: da

nossa vida. da vida de nossos descen-

dentes. H será a vida que nos custa-

rá a derrota do Planeta Terra.

O Lucas é membro da ÍVI do IpiriwKa, em

São Pauto, SI'

Cartas

De Maria Luíza de Souza, da Congregação

Presbiteriana de Divinoiândia de Minas, MG

"Pela graça de Deus, sou missionária da Congregação Presbueriana de

Div,no.ãndia de Minas, da Igreja Presb.tenana de Garanhuns, PE ^E.ou a r^^^

,e do trabalho há mais de 3 anos. Ao organizar os arqu.vos da Congregação^

descobn jornais da IPl de grande valor para m,m.
^^^'"";^^^^lXl,Z

mural da Reforma e da vinda do presbilenanismo para o Bras.l. Estão de para

béns por tudo! Um grande abraço, no amor de Cnsto.

O Es andarte agradece a ma,ufes,ação da innã. ,ue exerce seu mm.s.e-

rio coZ ,ne,r,bro da Igreja Presb„eria,u. do BrasU. Suas pala.ras sao um

fone estimulo para o trabalho que realizamos.

De AHindo Lopes, da V IPl de Assis, SP

•Recebi este valioso informativo cristão, mas não encontrei espaço para os

leitofes dtem op,n,ões ou escreverem para o jornal. Sug.ro que tenha um esp -

çô p^a isso. Tenham certeza que todos os le.tores ass.nam emba.xo desta su-

"^'Títandarte está de portas abertas para receber sugestões e críticas.

O ^*'""5"7„ sem cartas .simplesmente porque nao as

finalidade: acolher opiniões, críticas, sugestões.

Comércio e Instalação de Som Ltda.

Equipe espegiaífzada para

sonorização de Igrejas

GOi.nE:^ criTAB
,Ociclotron

Fazemos o projeto exato

para o seu ambiente

©YAMAHA

UBL
Laney

RuG Santo Efigênia, 574 - Cep 01 207-000^ São Paulo

1^ Fone (Oxxii) 222-oo7T__
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Administração R$ 17.566,91
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Imobilizado R$ 2.901.806.97
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Presb. Alcy Thomé da Silva

Teuureiro

2001

PASSIVO RS 5.156.173,01

Circulante

Exigível a Curto Prazo R$ 148.0/3, b;^

Obrigações Sociais R$ 117.254.44

Cheques a Compensar R$ 13.991.02

Saldo devedor em c/c R$ 16.828.16

Empréstimo Proj. Laqos

Exigível a Longo Prazo R$ 188.875,95

Empréstimo e financiamento R$ 188.675.95

Receitas a apropriar R$ 882.481.55

PATRIMÓNIO SOCIAL R$ 2.745.842,36

Património bociai

Resultado Acumul. Exerc. Ani. R$ 2.679.544, 18

Resultado Exerc. 1998 R$ 289.843.24

Resultado Exerc. 1999 R$ (142.320.75)
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Intensivo de Musica R$ 15.984.92
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Moradia R$ 2.629.00

O Estandarte R$ 4.681.20

Ofertas e Contribuições R$ 43.938,47

Outras Hecettas R$ 37. 795, 1

1

Receitas Financeiras R$ 10.412,10

Recuperação úe Despesas R$ 4.181,75

Ofertas Internacionais R$ 80.387.51

{•) Despesas RS 1.359.029,82

Administração R$ 675.622.50

Departamento Ressoai R$ 476.238.09

Encargos Sociais R$ 166.364.54

Financeira R$ 17.997.58

Tributárias R$ 22.807.11

3. RESUMO
Receitas R$ 1.693.971,90

Despesas R$ 1.359.029.82

Resultado do txercicio RS 334.942,08

Dotação (Compensação) RS 1.190.899,53

Publicações

loâo CaMflO

TRADIÇÃO REFORMADA
UMA MANEIRA DE SER

A COMUNIDADE CRISTÃ

Autor J. Leith

Como. a panir de João Calvino, os

presbiterianos, em lodo o mundo e através

da história, desenvolveram um modo de

pensar e um estilo de vida fiéis a Jesus

Cristo e ao seu evangelho

A FE

REFORMADA
EM UM
MUNDO

PLURALISTA

Autor S. Guthrie

Como a compreensão da fé pode se

renovar e ter uma proposta relevante

de diálogo e missão na atualidade.

175 p.

GRANDES
TEMAS DA
TRADIÇÃO

REFORMADA

Mc Kiin

Compêndio

abordando os

mais

importantes

tópicos da

teologia

cristã. Livro

de referência

para uma visão aprofundada da teologia de

João Calvino e seus seguidores. Valioso

para pastores e estudantes de teologia. 397 p

Pedidos à Editora Pendão Real

(11) 257-4847 e 258-1422
Enviamos para todo o Brasil
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Uma inesquecível (e última) visita! !

!

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião

No dia 22/03/2001. em companhia

do Presb. Dauto Camargo, estive visi-

tando, em Assis, SP, o Presb. Mário

do Amaral Novaes. Depois, quando

comecei a escrever um artigo, para

relatar detalhes da visita, recebi a in-

formação do seu falecimento, ocorri-

do no dia 30/05/2001.

Por gentileza dos pastores da igre-

ja, Revs. Odi e Emerson, fui convida-

do a trazer a mensagem oficial, no se-

puliamento do Prof. Mário. Deus me

levou a fazer uma mismra de mensa-

gem com o relatório da visita, a qual.

quero repartir com toda a IPI do Bra-

sil e demais irmãos que lêem "O Es-

tandarte".

O texto escolhido foi o de Hebreus

1 1 .32-40. 0 Prof. Mário, com tranqui-

lidade, poderia ter seu nome colocado

Rev. Paulo. D.Ruth e prof. Mário

1 Pelas suas convicções

Foi um homem com convicções

profundas na fé cristã. Leu a Bíblia

mais de 90 vezes. Mais do que lê-la,

lidade, poderia ter seu nome coiocaao
^^^^.^^^ ^^^^^^^ ^^^^^

na lista que foi elaborada pelo autor de
^^^^^^^^ superf.cialidades.

Hebreus, no famoso capitulo, denomi-
^^^^^ ^^^^^^^^^

nado "Os Heróis da Fe .Aquelaspes-
.^formadas e presbiterianas,

soas viveram de tal maneira que o v „

mundo não seria digno de tê-las entre

seus habitantes. O Prof. Mário tam-

bém viveu acima da média, como ho-

mem, como cidadão, como esposo,

como pai, como membro de igreja,

como presbítero, como professor se-

cular e como pregador do evangelho.

O mundo não foi digno de tê-lo,

pelas seguintes razões:

Defendia com todas as forças, mes-

mo aos noventa anos, a soberania de

Deus. Em se tratando de sua fé

profundas!

2. Pela sua cultura

Foi um homem que não se descui-

dou! Além de desejar sempre apren-

der mais das coisas de Deus. era assí-

duo leitor de jornais e revistas, estan-

do em dia com todos os assuntos de

política, economia e esportes.

Como professor de matemática,

marcou muitas gerações não só infor-

neiís tm se iraidimu u*. .
, c

pre bitenana, basta lembrar o prefá- mando-as, n,as ajudando na formação

do, de vinte e seis páginas, que ele do caràter e da personaUdade.

Como regente de coral, por muitos

anos, possuía ele uma cultura musical

extraordinária. Regia os hinos com

autoridade, vibração e entusiasmo.

Como político, foi vereador por dois

mandatos e recebeu o título de Cida-

dão Assisense, pelos relevantes servi-

ços prestados à comunidade,

nna era a Como desportista,g'-'-"'

aprender com a sabedo- futebol e era aguemdo to cedor do

na profunda do estima- Corinthians e da Seleçao Bra >le ra.

Por tudo o que fez. viveu, plantou e

colheu, sem dúvida, ele viveu acima da

média, tanto quanto aqueles de quem

o mundo não era digno.

escreveu no livro de autoria do Rev.

Eduardo Carlos Pereira, "A Maçona-

ria e a Igreja Cristã", emjunho de 1945.

Suas convicções também foram repas-

sadas a muitos alunos da

classe Israel. Em geral,

sempre havia cem por

cento de presença, tama-

nha era a vontade de se

D.Ruth, Prof- Máno. Dauio Camargo e Newton

do professor.

Foi pregador nos

inesquecíveis congres-

sos, em muitas regiões,

especialmente, no antigo

Presbitério da Alta

Sorocabana. Sem dúvi-

da, o Prof. Mário foi um

homem de convicções

fazer muitas outras coisas, especial-

mente, viajar. Viajou muito, por muitas

igrejas, sempre, com muita disposição

física e espiritual!

Impressionou-nos o fato de que. ele

estava orando para I^eus curá-lo. pois

ele queria trabalhar com a 3" idade da

igreja. Mesmo perto de ser um homem

centenário, tinha disposição para ser-

vir a Deus!

Marcante foi o momento em que

narrou-nos o encontro havido entre ele

e o saudoso. Rev. Abel Amaral

Camargo, ex-pastor d 1" IPl de Assis

e um dos fundadores da Igreja

Presbiteriana Renovada, no cisma ha-

vido em nossa igreja, em 1972.

Não \o\ uma saída pacífica e tran-

quila, de ambos os lados. Palavras du-

ras c comentários descabidos eram

ditos uns dos <)utrt)s. Uma ferida ficou

entre os dois. jã que o Prof, Mário era

um dos presbíteros da igreja, à época

da separação.

Alguns anos antes do Rev. Abel

falecer, eles se enct)ntraram e se per-

doaram, mutuamente. A ferida foi cu-

rada e o relacionamento restaurado,

como convém a pessoas que seguem

ao Senhor Jesus.

Tiveram eles coragem para pedir

perdão e disposição para perdt>ar. Os

grandes homens de Deus, também,

pedem perdão e perdoam, Atinai, é isto

que os torna grandes! É isto que os

faz viver acima da média dos demais!

A última e inesquecível visita fica-

rá, para sempre, gravada no meu co-

ração e do Presb. Dauto Camargo.

Quanto a nós. cabe-nos continuar

a carreira cristã, olhando para Jesus c

rodeados de uma grande nuvem de

testemunhas, entre as quais, agora, se

encontra a figura ilustre de Máno do

Amaral Novaes!

3. Pela sua disposição

Preguiça era uma palavra que não

existia para ele. Apesar de tanto tra-

balho, sempre arrumava tempo para

O Rev. Pauto é pastor da IPt Central de

Presidente Prudente. SP
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Notas de Falecimento

Rev. Miguel Orlando de Freitas

Folo.divulgaçSo

Natural de Sete Barras, SR

nasceu a 29/09/1 91 7, no lar do casal

Antonio José de Freitas e Leonor

Carneiro de Freitas.

Em 193 1 , conheceu o evangelho

na Congregação da Igreja Episcopal

Br^ileira. Transferiu-se para a Igreja

Presbiteriana do Brasil, onde foi

ordenado ao sagrado Ministério da

Palavra e dos Sacramentos, em 1 948,

passando a pastorear a Igreja

Presbiteriana de Iguapé.

Em 1954, o Presbitério transferiu-

o para o campo constituído pelas

igrejas de Indaiatuba, Itu e

Congregação Presbiterial de Salto. A

partir de 1 960, passou a trabalhar na

Igreja Presbiteriana Unida, em São

Paulo. Depois, pastoreou igrejas

presbiterianas de Bauru, Governador

Valadares, São José dos Campos.

Taubaté. Caçapava, Jambeiro, Lorena

e Jaú

O Rev. Miguel Oriando assinalou

sua passagem pelas igrejas por onde

passou. Foi defensor entusiasta do

dízimo (integral) dos fiéis e nisso foi

exemplo para todos. Viveu só do

ministério e Deus honrou a sua

promessa, "abriu asjanelas dos céus"

e nunca deixou faltar o pão em sua

casa.

Casou-se com d. Margarida de

Morais Freitas em 23/1 2/ 1 939, que

foi esposa, mãe e cooperadora

amada, reve!ando-se dedicada e fiel

ao Senhor Jesus. Tiveram os

seguintes filhos: Miriam, casada com

Wlodzmierz Minicz; Marta, casada

com Cioir Salatiel da SUva; Miquéias,

casado com Edna Maria Rosatti;

Margarida, casada com Geraldo

Salatiel Andrade Silva; Mirtes, casada

com José Getúlio Martins Segalla;

Marcos, casado com Maria Inês

Cervenka; Migmar, casada com

Rinaldo Augusto Leite; Magdiel,

casado com Rita de Cássia S. Freitas

e Miguel Oriando de Freitas Filho.

Em 02/06/2001 entregou-se aos

cuidados de seu Senhor e foi

descansar nos braços do Pai. Deus

seja louvado por tão precioso

ministério, pelo que conseguiu realizar

em todos estes quase 84 anos de vida

fiel e consagrada, por todos quantos

puderam privar de sua amizade e suas

experiências, por todos quantos ele

ajudou a levar aos pés do Senhor e a

edificaras vidas.

{Endereço da esposa: d. Margarida de

Morais Freitas • Av. Marginal 490, apto. 24,

CEP 17210-270. Jaú, SP.

Fone: (14) 621-5021)

Miriam de Freitas Minicz

Oiles Pedro

• No dia 20 de abril do corrente

ano, faleceu, após longa

enfermidade, o amado irmão

Oiles Pedro, aos 75 anos.

H Era membro da IPI do bairro

do Cedrinho, em Sorocaba, SP.

_ Casado com Ilda Maria das

Dores Pedro, deixou 6 filhos e 1

1

t:

No ofício fúnebre, parti-

ciparam dois pastores: o Rev.

Ângelo Sotelo e o Rev. André

Luís Paes, atual pastor da igreja.

Em tudo e por tudo. Deus seja

louvado.

Ana Maria C. Rodrigues, agente de O
Estandarte da IPI do Bairro do

Cedrinho, Sorocaba, SP

Prof. Mário do Amaral Novaes

Faleceu no último dia 30 de maio,

por volta das 17h00, o esrimado

Presb. Mário do Amaral Novaes, na

cidade de Assis, SP.

O Prof Mário, como era mais

conhecido, nasceu em 13/10/1910,

na cidade de Porangaba, SP Foi para

Assis ainda bem jovem, onde se

casou com a Sra. Ruth de Almeida

Novaes, com quem teve o único filho.

Newton F. A. Novaes, cirurgião

dentista.

Sua história quase que se confunde

com a própria história de Assis, onde

passou a maior parte da sua vida. Foi

por duas vezes vereador da cidade,

recebendo, inclusive, o título de

cidadão assisense, concedido pela

Câmara Municipal, pelos excelentes

serviços prestados à comunidade. Foi

professor de Matemática no Ginásio

Municipal e Escola Normal de Assis.

Lecionou também no Instituto de

Educação Clybas Ferraz, até o final

de sua carreira, quando se aposentou

por tempo de serviço.

Quanto à sua atuação rehgiosa, foi

sempre muito vibrante. Membro da

V IPI de Assis, foi regente do

conjunto coral por mais de 40 anos.

Tornou-se um dos mais

conhecidos e atuantes presbíteros da

denominação, em todo o Brasil.

Honrou com destaque e de forma

exemplar o título de Presbítero

Emérito.

Foi também, ao longo de sua vida,

um excelente professor da Escola

Dominical, além de requisitado

conferencistaem m'vel nacional.

O ofício fúnebre foi realizado

templo da 1' IPI de Assis.

Presb. Reuelde Matos, IPlnet

Virgilina Wenceslau da Silva

Nascida no dia 26/06/1915, em

Santo Antônio da Platina, PR, foi

chamada pelo Pai Celestial, no dia

09/05/2001, às 20h05, com 85 anos,

a minha esposa Virgilina Wenceslau

da Silva.

Fez sua pública profissão de fé

com 16 anos, perante o Rev. Simeão

Cavalcante Macambira. Sempre foi

uma crente fiel e zelosa. Enquanto

pôde, tomou parte nas atividades da

igreja e, por muito tempo, foi mãe de

Betei.

O ofício fónebre foi realizado pelos

Revs. Lázaro (pastor da igreja local),

Othoniel Gonçalves, Valdir Alves dos

Reis e João Rodrigues, no templo da

IPI de Mandaguari, PR.

Deixa 3 filhos, 1 nora, 2 genros, 5

netos e 4 bisnetos.

A nós restam as abençoadas

lembranças e gratidão a Deus por sua

vida e exemplo de fé e coragem.

"Preciosa é aos olhos do Senhor

a morte dos seus santos" (Salmo

116.15).

Geraldo Dias da Silva, esposo e agente de O
Estandarte por mais de 30 anos



Notas de Falecimento

Idalina Xavier Ribeiro (Dala) Gesica Borges de Oliveira

Faleceu no último dia 9 de

fevereiro, em Ibiúna, SP, aos 64 anos

de idade.

O nosso irmão Benedito nasceu

no dia 19 de agosto de 1936. Fez sua

pública profissão de fé perante o

Rev. Amadeu Grotli, no dia

12/10/69.

Damos graças a Deus pelos seus

31 anos de vida cristã na face da

terra.

Rogamos a Deus que sempre

esteja consolando e amparando sua

esposa. Margarida Vieira Pinto, seus

4 filhos e 8 netos.

Deixamos à fanulia o texto da

Palavra de Deus: "O Senhor dá força

ao seu povo; o Senhor abençoa com

paz o seu povo" (Salmo 29. 11

)

Maria Feliciana Pereira de Oliveira, agente

de O Estandarte e da Revista Alvorada da

IPI de Ibiiína, SP

Nasceu em Borda da Mata. MG,
em 27/ 1 1 / 1 905. Faleceu em Curitiba.

PR. no dia 26/ 1 1/2000. Deus a levou

na véspera do seu aniversário,

quando estava sendo preparada uma

homenagem para comemorar seus 95

anos devida.

Gesica nasceu num lar cristão.

Viveu sua infância nas cidades de

Borda da Mata e Ouro Fino. vindo

mais tarde para Curitiba, onde foi

membro da IMPl dessa cidade. Sua

casa em Curitiba foi sempre ponto

constante de encontro de seus

familiares, pois ela ficava muito feliz

quando recebia em seu lar todos os

filhos.

A sua vida de oração foi exemplo

marcante para todos os familiares. Há

três anos, ela não podia mais

participar dos cultos, sendo assistida

em sua residência pelos pastores da

igreja, que levavam a Ceia e cantavam

os seus hinos preferidos.

Os pastores Carios Fernandes

Meier, Alceu Roberto Braga e David

Rogério Gomes dc Souza estiveram

presentes no seu .sepultamento.

Nossa mãe deixou multas

recordações, muita saudade e um

imenso vazio. Nada poderá apagar

dos nossos pensamentos a sua vida e

a doçura da sua presença.

"Eu vim como luz para o mundo,

a fim de que todo aquele que crê em

mim não pcmianeça nas trevas" (Jo

12.46).

Seus filhos, netos e demais familiares

No dia 8 de abril do corrente ano,

faleceu a irmã Idalina Xavier Ribeiro.

Dala, como era carinhosamente

chamada, nasceu em Regente Feijó,

SP,nodia 17/07/1948, filha de Virgflio

Xavier e Zulmira Xavier. No dia 1 0/

01/1970, casou-se com o jovem

Artur Ismar Ribeiro. Fixaram

residência em Martinópolis, SP. Em
1994, por força de um irresistível

chamado de Deus. o casal transferiu-

se para Regente Feijó. Mesmo com

a saúde abalada, Dala entendeu que

Deus tinha um propósito para a sua

família e para a cidade de Regente

Feijó. Foi com muito amor que

acompanhou os estudos de seu

esposo que, para cursar o Seminário,

precisou ausentar-se de casa durante

a semana, viajando para a cidade de

Londrina, PR.

Dala deixa, além de seu devotado

esposo, o Rev. Artur, seus filhos Paulo

Henrique, Márcio Ricardo e Kelly.

Seus últimos anos foram de grande

fragilidade na saúde. Contudo, sua

vida foi pautada por muita fé e

coragem no Senhor. Seu testemunho

há de falar por muito tempo em nosso

coração.

"Bem-aventurados os mortos que

desde agora morrem no Senhor. Sim,

diz o Espírito, para que descansem

dos seus trabalhos, pois as suas obras

os acompanham" (Ap 14.13).

Rev. Ary Sérgio Abreu Mota, secretário de

comunicação do Presbitério de Presidente

Prudente

Benedito Xavier dos Santos

Arlinda Rodrigues do Vale

"Preciosa é aos olhos do

Senhor a morte dos seus santos"

(SI 116.15).

Faleceu a irmã Arlinda

Rodrigues do Vale. no dia 03/06/

2001, na cidade de Avaré, SR

Nascida em 16/09/1919, na

cidade de Ouro Fino, MG, fez sua

profissão de fé na IPI de

Rancharia. SP, perante o Rev.

Sherlock Nogueira, no ano de

1946.

Deixou, além do marido, o

IPI do Brasil.

A cerimónia dos funerais da

irmã Arlinda, dirigida peto seu filho,

Rev. Adalgiso, pastor da IPI do

Jardim América, em São José do

Rio Preto, SP, foi na cidade

Estância Águas dc Santa Bárbara,

onde ela residia. Foi lido o Salmo

90 e cantados os hinos "Da linda

pátria estou" e "Deixa o sol em ti

nascer", que eram os seus

prediletos.

A irmã Ariinda foi uma mulher

presbítero em disponibilidade simples, exemplar e de profunda

HonoratoPereiiadoVale,osfilhos: fé. zelo e dedicação ao Senhor

Adalgiso, Maria Glória, Neila, Jesus Cristo.

Cezarina, Miriam e João Pedro, a

maioria dos quais são membros da Rtv. Adalgiso Pereira do Vatt
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Poupança Fácil Bradesco: a aplicação mais

segura e iranqOila para o seu dinheiro. Não lem

valor mínimo para abertura, É isenta de CPMF

em depósitos feitos diretamente na Conia de

Poupança. E, mediante autorização, você pode ter a agenda

auiomâlica para depúsitos e baixa automática paia cobrir

débiion em Conta Corrente,

Fundos Bradesco de Invcstimenio: fáceis de investir.

E você pode escolher entre Fundos de Renda Fixa.

Variável e Balanceados. Sempre o que for melhor

para o seu perfil de investidor.

CDB Bradesco: você investe de acordo com a sua

dispombílidade. A partir de RS l .000.00, você pode

investir, com liquidez diária, em CDB FácU. Prefixado.

Pós-Fixado. E, em CDB Swap. a partir de R$ 5.000,00.

AçÕes: você pode investir em ações das melhores

empresas do Pais através da Bradesco Corretora

Com agilidade e segurança nas suas operações,

Pata investir, acesse www.shopinvest.com.br ou. se preferir,

vá até uma Agência Bradesco,

Bradesco
Colocando você sempie A tiente

Julho é o mês de renovar sua assinatura. Fale com o agente da sua igreia

Descubra
Evangelização.
Bíblia Sagrada
NDva TraUucaL, na _

Linguagem de Hoie.

t

*

f

uma Bíblia na linguagem do novo brasileiro.

o primeiro contato com a Biblla não deve ser privilegio de poucos. A Palawra de Deus deve

estar acessível a todas as pessoas. A Bimia Sagrada 6 lonie de vida e esperança

para todos. Suas palavras de amor e direção a tornam o mais atual dos livros.

As promessas de Deus para seus lilhos permanecem. Embora o ser humano tenha se

afastado do seu Criador, a Palavra de Deus nos garante que Deus permanece fiel.

e quer que a mensagem do amor de Cristo chegue a iodas as pessoas

Sociedade Bíblica
do Brasil

.162.164.

LINGUAGEM DE HOJE NOVA TRADUÇÃO NA LINGU
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